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Szám: 16/2016. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 2016. október 13-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel  

a Városháza Dísztermében tartott üléséről 

 

 

 

Jelen lévő képviselők:  Verseghi-Nagy Miklós polgármester, Sólyomné Gyürk Dorottya 

kulturális alpolgármester, Boda Anna, Dombay Zsolt, Szegedi 

István, Fülöp Zsolt, Holló István, Horváth Győző, Kubatovics Áron, 

Kun Csaba, Magyar Judit, Pintér Ádám és Zakar Ágnes  képviselők 

 

Nincs jelen:                    Petricskó Zoltán általános alpolgármester, Holló István, Magyar  

        Judit, Zakar Ágnes képviselő 

 

 

Hivatalból jelen 

van az ülésen:  dr. Török Balálzs városfejlesztési alpolgármester, dr. Gerendás 

Gábor jegyző,  dr. Dóka Zsolt aljegyző, Kéri Mihály gazdasági 

vezető, Kolozs János főmérnök, Alföldiné Petényi Zsuzsanna 

vagyongazdálkodási ügyintéző,  Bartha Enikő az Önkormányzati és 

Szervezési Iroda vezetője, Budai Mónika Jegyzői Kabinetvezető, dr. 

Kocsis Krisztina jogi referens, dr. Ligetfalvi Kinga Közigazgatási és 

Adóiroda vezetője, dr. Mérész Katalin jogtanácsos, dr. Nádudvari 

Gyöngyi jogtanácsos, dr. Weszner Judit Városfejlesztési iroda 

vezetője,  Kondacsné Nagy Ágnes testületi referens, Kosztek Imréné 

pályázati koordinátor, Márton Andrea Vagyongazdálkodási iroda 

vezetője, Sándorné Vincze Viktória szolgáltatási koordinátor, 

Solymosi Heléna kommunikációs központ vezetője 

 

 

Meghívottak:   

 

Drégely Miklós, az Aquapalace Kft. ügyvezetője, a Szentendrei Sportcélú Kft. ’v.a.’ 

végelszámolója 

„a Szentendrei Sportcélú Kft. ’v.a.’ 2015. évi korrigált nyitómérlegéről” valamint  

„a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 

"va" hitelszerződésének végtörlesztéséről” c. napirendi pontokhoz 

        

 

Adamovszky-Répánszky Júlia VSZN Zrt. divízióvezető 

„az Állami Számvevőszék Elnöke által tett elnöki figyelemfelhívással kapcsolatos  

intézkedésekről” c. napirendi ponthoz 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszönti a megjelenteket, az ülést 15.06 órakor 

megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 fővel határozatképes. Kéri a 

képviselőket, kapcsolják be szavazógépeiket. Külön köszönti Szegedi István képviselőt, aki 
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most teszi le az esküt, ehhez kéri, hogy mindenki álljon fel. Felkéri Szegedi Istvánt, hogy 

mondja utána az eskü szövegét. 

 

Szegedi István képviselő: „Én, Szegedi István, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, 

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom, képviselői tisztségemből eredő feladataimat Szentendre Város 

fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 

nemzet javára gyakorlom! Isten engem úgy segéljen!” 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: gratulál a képviselői megbízatásához. Felkéri Szegedi 

István képviselőt, hogy az esküokmányt írja alá. Elmondja, hogy a kiküldött napirendhez két 

sürgősségi indítvány készült, mely kiosztásra került. Szavazásra bocsátja „a Szentendre 

Városi Sportegyesület Izbégi Sporttelep fejlesztésére irányuló pályázatáról” szóló sürgősségi 

indítvány napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 401   Száma: 16.10.13/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 15:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 71.43 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 71.43 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   28.57 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Holló István Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megállapítja, hogy a képviselő-testület a sürgősségi 

indítványt napirendre vette. Szavazásra bocsátja „a Ferenczy Múzeumi Centrum szerkezeti 

átalakításával kapcsolatos döntésről” szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 402   Száma: 16.10.13/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 15:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 71.43 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 71.43 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   28.57 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Holló István Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megállapítja, hogy a képviselő-testület a sürgősségi 

indítványt napirendre vette. A meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjét illetően 

javasolja, hogy a sürgősségi indítványokat a 7-8. napirendi pontok között tárgyalják. 

Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek 

egyéb kérdése, észrevétele. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a 

módosított napirend elfogadását.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 403   Száma: 16.10.13/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 15:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 71.43 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 71.43 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   28.57 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Holló István Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a  

napirendet elfogadta.  

 

 

NAPIREND 

 

 
  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

 
1. Interpelláció, kérdés       

 



 5 

 

2. 

Két testületi ülés között eltelt időszak 

eseményeiről  
Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

 

3. 
Lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról  
Jelentés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Kondacsné 

Nagy Ágnes 

 

4. 

A Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás által Szentendrén létesítendő 

regionális hulladékátrakó és 

hulladékudvar helyzetéről 

Tájékoztató 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek Gabriella 

 

5. 

Az Állami Számvevőszék Elnöke által 

tett elnöki figyelemfelhívással 

kapcsolatos intézkedésekről 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Huszár 

Adrienn 

Adamovszky-

Répánszky Júlia 

 

6. 

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt. és 

a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

között megkötött együttműködési 

megállapodásról 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Nagy-Lászka 

Stella 

 

7. 
Szentendre Belvárosi csapadékvíz 

projekt helyzetéről 
Tájékoztató 

dr. Török 

Balázsvárosfejlesztési 

alpolgármester 

Vincze Viktória, 

Kolozs János 

 

8. 

Szentendre Városi Sportegyesület 

Izbégi Sporttelep fejlesztésére irányuló 

pályázatáról 

 

Sürgősségi 

indítvány 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Mérész 

Katalin 
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9. 

A Ferenczy Múzeumi Centrum 

szerkezeti átalakításával kapcsolatos 

döntésről 

 

Sürgősségi 

indítvány 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya kulturális 

alpolgármester 

Novák Andrea 

 

10. 

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

kölcsönszerződésének 

meghosszabbításáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Nagy-Lászka 

Stella 

 

11. 

a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

közszolgáltatási tevékenységének 

2016. év I. félévi beszámolójáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Nagy-Lászka 

Stella 

 

12. 

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

tulajdonában lévő gázmotor 

elidegenítéséhez való hozzájárulásról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Adamovszky-

Répánszky Júlia 

 

13. 

a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 

„v.a.” 2016. évi egyszerűsített 

beszámolójáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja  

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Mérész 

Katalin 

dr. Légrádi Tibor 
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14. 

A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 

„v.a.” Önkormányzattal szemben 

fennálló tagi kölcsön kamatának 

elengedéséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja  

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy 

Miklós  polgármester 

 

Légrádi Tibor, 

 dr. Mérész 

Katalin 

 

15. 

a Szentendrei Sportcélú Kft. ’v.a.’ 

2015. évi korrigált nyitómérlegéről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy 

Miklóspolgármester 
Drégely Miklós 

 

16. 

A Szentendrei Sportcélú 

Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető 

Korlátolt Felelősségű Társaság "va" 

hitelszerződésének végtörlesztéséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja  

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Nagy-Lászka 

Stella 

 

17. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Bartha Enikő 

 

18. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a közterület-

használat rendjének szabályozásáról 

szóló …./2016. (…..) önkormányzati 

rendelet megalkotásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

 

19. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a közterületek, 

közutak és azok tartozékai bontásáról, 

valamint az érvényes hatósági 

engedéllyel nem rendelkező gépkocsik 

elszállításáról szóló …./2016. (…..) 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 
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20. 

Szentendre Város Önkormányzat 

tulajdonában álló kőhegyi földterület 

hasznosításáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja  

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Bonczó Emese 

 

21. 

Kondor Béla utca – Deli Antal utcai 

közpark területhasználati 

szerződésekrőlAz Mötv. 46. § (2) 

bekezdés c) pontjaalapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Bonczó Emese 

 

22. 

A 37 hrsz.-ú (a Pannónia utca 

környezetében található) 

önkormányzati ingatlan értékesítésre 

történő kijelöléséről  

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Kovacsics 

Roberta 

 

23. 

Telekalakítás során létrejött 9165/1 

hrsz.-ú közút besorolású ingatlan 

térítésmentes önkormányzati 

tulajdonba vétele 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja  

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Kovacsics 

Roberta 

 

24. 

a BKV Zrt. és Szentendre Város 

Önkormányzata közötti telekcseréről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja  

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Alföldiné Petényi 

Zsuzsanna 

 

25. 

Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a 

megyei hatókörű városi múzeum 

(Ferenczy Múzeumi Centrum) 

feladatának ellátását szolgáló egyes 

állami tulajdonú vagyontárgyak 

önkormányzati tulajdonba kerüléséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

Alföldiné Petényi 

Zsuzsanna 
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26. 

Bérlői tartozásból eredő részletfizetési 

kérelemről – Duschák Sarolta 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja  

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Herczeg Mária 

 

27. 

A Dumtsa Jenő u. 12. szám alatti 54 

m2 lakás hasznosítási módjának 

változásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja  

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Bánhidi-Kovács 

Anikó 

 

28. 

Szentendre Város Önkormányzat 

tulajdonában álló Dömörkapu 

ingatlanok átmeneti hasznosításáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontjaalapján zárt ülés rendelhető 

el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Bonczó Emese 

 

29. 

a Dunakanyar Sportegyesület Kőzúzó 

utcai sportpálya fejlesztésére irányuló 

pályázatáról 

Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester 

dr. Mérész 

Katalin 

 

30. 

a Szentendre, Szarvashegy, Nyest utca 

mentén lévő 0305/3 hrsz-ú ingatlan 

besorolásának helyi építési 

szabályzatnak megfelelő rendezéséről 

Előterjesztés 
dr. Gerendás Gábor 

jegyző 
Barra Judit 

 

31. 
Szentendréért Közalapítvány alapító 

okiratának módosításáról 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Mérész 

Katalin 

 

32. 

A villamos energia beszerzés 

Szentendre 2017. tárgyú közbeszerzési 

eljárás lezárásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Dóka Zsolt 
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33. 

Helyi Választási Bizottság tagjainak és 

póttagjainak megválasztásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja  

alapján zárt ülés az érintett 

kérésére! 

Előterjesztés dr. Gerendás Gábor Bartha Enikő 

 

34. 

Pest Megyei Kitüntető díjak 

adományozásának javaslattételéről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja 

alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Lantos Anna 

 35. Egyebek 
   

  
 
 

1. Interpelláció, kérdés 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti, hogy egy kérdés érkezett Magyar Judit 

képviselő asszonytól, amit írásban megválaszoltak. Ő most épp nincs még jelen, de 

kiosztották a kérdését és a választ.  

 

 

2. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a tájékoztatót. Megadja a szót Kubatovics 

Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: három kérdése van a polgármester úrhoz. Első kérdés, hogy a 

Magyar Közút NZrt-vel való tárgyalás során miben maradtak, illetve készülnek-e ilyenkor 

emlékeztetők? Ha készülnek, akkor az nyilvános-e, vagy legalábbis a képviselők 

megismerhetik-e?  Második kérdése, hogy a V-8 egyesületekkel kapcsolatos tárgyalások jó 

irányba haladnak-e? Sikerül-e megegyezni az egyesületekkel? Harmadik kérdése pedig a 

régészeti tárgyalással kapcsolatos, hogy ezen a tárgyaláson Gulyás Gábor úr részt vett-e, 

illetve, hogy annak mik az eredményei? 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a Magyar Közúttal 12 témáról tárgyalt. 

Arra nem gondoltak, hogy a jegyzőkönyvet publikussá tegyék, de természetesen bármelyik 

témával kapcsolatban tudnak tájékoztatást adni. Az Auchan csomópontnál lévő körforgalom 

kérdésével kapcsolatban azt a tájékoztatást kapta néhány nappal ezelőtt a megyei igazgató 

úrtól, hogy a szerződés megkötésre került a kivitelezővel, tehát a közbeszerzés lezárult és 

várhatóan még az idén megkezdődik az építkezés. Ennek 4 hónap az átfutási ideje. Télen nem 

lesz építkezés, tehát azt jelenti, hogy inkább a jövő év második negyedévében készül el a 

körforgalom. Szóban még arról is tájékoztatta, hogy egyébként a forgalom az építkezés alatt 

legalább ugyanolyan áteresztőképességgel, mint most működni fog. Ugyanezt tudják az 

építkezés alatt is biztosítani, és amikor ez elkészül, akkor egy két sávos, lámpás, turbó 
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körforgalom fog elkészülni, ami nagyobb áteresztőképességet produkál majd. A V8 

uszodában működő egyesületekkel kapcsolatban elmondja, hogy megkereste őket néhány 

egyesület, de nem az összes, aki a Vizes Nyolcasban tevékenykedik és különböző javaslatokat 

mondtak el szóban. Azt kérte az egyesületektől, hogy a koncepciójukat írásban is tegyék le, de 

ez még nem történt meg. Amennyiben ez a koncepció elkészül, akkor tudja a képviselő 

testületnek is megküldeni. Annyiban szkeptikus, hogy nem öleli magában az összes most ott 

működő egyesületet, ez csak egy részhalmaza az egyesületeknek és ilyenkor mindig érdek 

különbözetek, vagy egymásnak feszülések alakulhatnak ki, ha nem az összes egyesület vesz 

részt egy ilyen koncepciónak a kidolgozásában, de mindenképpen meg fogják vizsgálni és a 

képviselő-testületet is tájékoztatják erről. A régészeti feltárásokkal kapcsolatban elmondja, 

hogy Gulyás igazgató úr részt vesz ezeken a megbeszéléseken. Együtt tárgyaltak Puskás Imre 

államtitkár úrral. Az egyik régészeti szerződés már alá van írva, tehát már van egy 

megrendelése a múzeumnak és ígéretet kaptak arra, hogy a munka elvégzésére preferált 

intézmény a Ferenczy Múzeumi Centrum a továbbiakban. Reményeik szerint ez további 

szerződésekben fog majd materializálódni. Az első ilyen szerződés pedig effektív aláírásra 

került.  

 

Magyar Judit képviselő 15.14 órakor megérkezik, a jelenlévő képviselők száma 11 fő. 

 

Magyar Judit képviselő: a Zúzmara utcai fórumra szeretne rákérdezni, mert látja, hogy a két 

ülés közt volt egy fórum. Megelégedéssel álltak-e fel, vagyis meg tudták-e ígérni a 

lakosoknak azt, hogy biztonságosan fog a torony megépülni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: hogy röviden válaszoljon, szerinte igen. Voltak más 

képviselők is jelen, őket is meg lehet erről kérdezni, de részleteibe nem menne bele, mert elég 

komplex ügyről van szó, másfél órát beszélgettek a különböző aspektusairól. Intézik, amit 

intézni lehet. Jelen pillanatban az NMHH-tól vannak megrendelve mérések, vannak házi 

feladatai neki, meg a lakóknak is. Ezzel kapcsolatban arra gondol, hogy jó irányba mutató 

párbeszéd indult el a Zúzmara utcai lakóközösséggel. Egyéb észrevétel, hozzászólás nem 

lévén megállapítja, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

Holló István képviselő 15.16 órakor megérkezik, a jelenlévő képviselők száma 12 fő. 

 

 

3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a jelentést. Kérdés, észrevétel nem lévén 

szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatok végrehatásáról szóló jelentés elfogadását. 

 

 

Szavazás eredménye 
 
 

#: 404   Száma: 16.10.13/3/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 15:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 85.71 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 85.71 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   14.29 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

223/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a(z)  

 

I. 

272/2015. (X.8.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

335/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

71/2016. (III.10.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

94/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

95/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

111/2016. (V.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

124/2016. (V.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

136/2016. (V.30.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

150/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

151/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

152/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 
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165/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

176/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

196/2016. (VIII.29.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

200/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozat     végrehajtása megtörtént 

203/2016. (II.11.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

204/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

205/2016. (II.11.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

206/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

218/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

219/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

221/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

 
II. 

337/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. december 31. 

340/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. december 31. 

26/2016. (II.11.) Kt. sz. határozat      végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2017. február 28. 

39/2016. (II.11.) Kt. sz. határozat      végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. december 31. 

68/2016. (III.10.) Kt. sz. határozat     végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. október 30. 

69/2016. (III.10.) Kt. sz. határozat     végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. december 31. 

90/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat     végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. november 30. 

113/2016. (V.12.) Kt. sz. határozat     végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. december 31. 

149/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat    végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. december 15. 

189/2016. (VII.21.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. november 30. 

190/2016. (VII.21.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. november 30. 

195/2016. (VIII.29.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. októberi 

              testületi ülés 

213/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozat      végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. december 31. 

 

III. 

13/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel, valamint a 

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

Felelős:     Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásér közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda 

 

 

4. Tájékoztató a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által Szentendrén létesítendő regionális hulladékátrakó 

és hulladékudvar helyzetéről 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a tájékoztatót. Megadja a szót Kubatovics 

Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: kérdése, hogy ennek az uniós beruházásnak van-e valami végső 

határideje, ameddig el kell indulni az átrakónak. Tavaly szeptember-október környékén volt 
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egy próbaüzem, az jól le is zajlott, azóta húzódik az átrakó elindítása. Nyilván mindenféle 

engedélyek kellettek, meg a VSZN Zrt. közben tárgyalásban van, ezzel tisztában vannak, de 

van-e ennek végső határideje, ameddig el kell ennek indulnia és mi van akkor, ha ez nem 

történik meg? 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: Megadja a szót Kosztek Gabriella pályázati 

koordinátornak. 

 

Kosztek Gabriella pályázati koordinátor: megpróbál a kérdésre válaszolni. A próbaüzemmel 

a pályázati feltételeknek megfeleltek, a projekt lezárult, az elszámolás is megtörtént. 5 éves 

üzemeltetési kötelezettség van és ott bizonyos kvóták, mennyiségek vannak, amit teljesíteni 

kell az 5 év alatt. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Szegedi István képviselőnek. 

 

Szegedi István képviselő: látja, hogy a Vértesalja projekt támogatási szerződés aláírásra 

kerül. Annak idején azt az információt kapták, hogy a társasházi, házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtés ebben a projektben fog megvalósulni. Kérdése, hogy ez meg fog-e valósulni, 

vagy nem, mert több társasháznál van tervbe véve ilyen hulladéktároló ketrec építése, és hogy 

ne építsenek olyat, ami később nem lesz használható esetleg emiatt. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: úgy tudja, hogy az erre irányuló közbeszerzés 

eredménytelen lett és ezért nem fog megvalósulni, de azért, hogy semmiképp se maradjon a 

kérdés megválaszolatlanul, írásban fognak erre válaszolni. Egyéb észrevétel, hozzászólás nem 

lévén megállapítja, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

5. Tájékoztató az Állami Számvevőszék Elnöke által tett elnöki figyelemfelhívással 

kapcsolatos intézkedésekről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a tájékoztatót. Észrevétel, hozzászólás nem 

lévén megállapítja, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.  

 

 

6. Tájékoztató a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt. 

és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között megkötött együttműködési 

megállapodásról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a tájékoztatót. Megadja a szót Kubatovics 

Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: észrevétele és javaslata van. A tájékoztatóból az derül ki, hogy 

december 31-ig fogják kiküldeni az elmaradt számlákat. Nyilván a következő néhány hónap 

ami még hátra van, azok is ki lesznek számlázva, tehát gyakorlatilag december 31-éig az 

elmúlt 9 hónap számlái fogják terhelni a lakosokat. Neki az az információja, hogy egyébként 

a lakosság kérhet majd erre részletfizetést a szentendrei ügyfélszolgálatnál, de az NHKV fogja 

majd ezt elbírálni. Az a javaslata, amit már szeptemberi hónapban is mondott és úgy látta, 
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hogy egy cikk erejéig ez meg is valósult, vagyis, hogy erről érdemben és hosszan kell majd a 

szentendrei lakosokat értesíteni. Arról is, hogy ha ez valakinek gondot okoz, akkor forduljon 

az ügyfélszolgálaton keresztül az NHKV Zrt-hez, mert ez elég nagy megterheléssel fog járni. 

Tudnak több olyan szentendrei lakosról, aki az automatikus átutalást továbbra is megtartva 2 

havonta utalta a díjat a VSZN Zrt-nek. Nyilván azzal a VSZN Zrt-nek valamilyen úton-

módon most el kell számolni az NHKV-vel. Tulajdonképpen ezt csinálhatták volna 

szervezetten, és akkor nagy gond nem lett volna. Ez ügyben is proaktívan kell kommunikálni 

akár a lakókkal, akár a VSZN Zrt-nek megtenni ezt a kommunikációt. Ez egy elég komplex 

bonyolultságú kérdés és itt tényleg az a legfontosabb, hogy a lakosság minél zökkenő 

mentesebben álljon át erre az új rendszerre és jövőre ez már jobban fog működni, ebben 

bíznak. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: nagyon nem örül, hogy a VSZN Zrt-nek kell ezt a 

bérszámlázást ellátnia, sokkal jobb lenne, hogy ha már az NHKV-nek a feladata, akkor ők 

végeznék ezt, beleértve a követeléskezelést, az ügyfelek tájékoztatását, a telefonhívások 

kezelését és minden egyebet. Megértették, hogy ezt kapacitáshiány miatt nem tudják 

megtenni, tehát a Városi Szolgáltatónak kell ez ügyben lépni. Azzal nem ért egyet, hogy a 

VSZN Zrt-nek vissza kell utalnia azokat a pénzeket, akik bennhagyták a rendszeres átutalást, 

tehát az NHKV-val nem lehet elszámolni. Téves utalás, tehát azt vissza kell juttatni annak a 

lakosnak, aki azt befizette, ezért nem gondolja, hogy az egy járható út lenne, amit a képviselő 

úr mondott, hogy az NHKV-val ilyen elszámolásba bele lehetne bonyolódni. Egyébként a 

november-december most még nem lesz kiszámlázva, de így is elég sok az összeg egyben. 

Úgy tudja, és ez a legutóbbi testületi ülésen is elhangzott, hogy a fizetési határideje nem lesz 

azonos ezeknek a számláknak. Nyilván nekik kell majd a lakosok felé tájékoztatást adni, 

illetve a beérkező telefonhívásokat kezelni és megfelelően eligazítani az ügyfeleket, erre kell 

felkészülni. Egyéb észrevétel, hozzászólás nem lévén megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

a tájékoztatót tudomásul vette.  

 

 

7. Tájékoztató Szentendre Belvárosi csapadékvíz projekt helyzetéről 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a tájékoztatót. Ehhez egy kiegészítés készült, 

ami kiosztásra került, mely tartalmazza a pótmunkára vonatkozó előirányzatot. Megadja a 

szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: ezzel kapcsolatban több kérdése is van. Egyik egy általános jogi 

kérdés, hogy milyen esetben kell pótmunkát megrendelni és milyen esetben van, hogy 

közbeszerzést kell az idézőjelbe tett pótmunkákra kiírni? Az Egres úti óvodánál emlékszik, 

hogy közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni, de mondjuk a Mandula utcánál, vagy tavaly a 

Nap utcánál nem kellett a pótmunkára. Másrészt, mikor jön egy ilyen jelzés, hogy a közút 

térképek elég rosszak, meg egy csomó előre nem látható dolog jön közbe és ilyenkor a 

tervezőt fel kell kérni további tervezésekre, ilyenkor ennek a költségét ki viseli? Nyilván nem 

a tervező, de hogy vajon a kivitelező, vagy az Önkormányzat műszaki irodáján erre lehet 

forrást találni. Harmadik kérdés, hogy amikor a kivitelező elmondja, hogy mit talált és ezt 

hogy kell megoldani, akkor azt a Kolozs János és a műszaki iroda ugye leellenőrzi, hogy 

milyen kérések és igények merülnek föl? Nem csak arról van szó, hogy a vállalkozó mit 

mond, hanem ezt ők duplán ellenőrzik. Negyedik egy általános kérdés, hogy ha ilyen 

beruházásoknál történik valami előre nem látható esemény, vagy műszaki problémával állnak 

szemben. Ilyenkor addig amíg a pótmunka árazása, tervezése meg nem történik, be nem jön a 
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testület elé, amíg el nem fogadják a plusz költséget, addig ezek a projektek állnak? Ez azért 

érdekes, mert ha a testületi ülés után öt nappal derül ki egy ilyen dolog, akkor akár 3 hétig áll 

egy ilyen esetben a beruházás, vagy van ennek valami gyorsabb megoldása, ami átláthatóbbá 

teszi a képviselő-testület részére. 

 

Verseghi-Nagy Milós polgármester: a beszerzési kérdésre az aljegyző urat szeretné megkérni, 

hogy válaszoljon és a műszaki kérdésekre meg majd dr. Török Balázs alpolgármestert.  

 

dr. Dóka Zsolt aljegyző: elmondja, hogy a 2015. november 1-jét követően indult 

közbeszerzési eljárásokban a jogalkotó kevésbé szigorúan értelmezi a szerződésmódosítással 

kapcsolatos szabályokat. Tehát, ha összefüggés van ezzel a projekttel, akkor ezt már nem 

kiegészítő közbeszerzésben, egy ajánlattevős hirdetmény nélküli eljárásban, hanem 

szerződésmódosításban lehet rögzíteni, hiszen itt a kizárólagosság miatt az, hogy ez 

közbeszerzés, egy ajánlattevős közbeszerzés vagy szerződésmódosítás, abban a tekintetben 

nincsen versenyjogi különbség. Ennek az adminisztrálását azonban ugyanolyan szigorúan kell 

lebonyolítani, mint a kiegészítő közbeszerzésnek. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: tud-e válaszolni még arra, hogy ki fizeti a plusz 

tervezési díjat? 

 

dr. Dóka Zsolt aljegyző: az előre nem látható többletmunkák tekintetében, az nem térül az 

átalánydíjban, természetesen arra plusz költségigényt támaszthat a kivitelező, ami kellő 

gondossággal látható lett volna, arra nem. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót dr. Török Balázs városfejlesztési 

alpolgármesternek. 

 

dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester: a tervezésnek a plusz költségét, meg 

minden plusz költséget ilyenkor az Önkormányzat kell, hogy viselje. A másik kérdés, hogy 

ellenőrizték-e, természetesen a városi főmérnök ellenőrizte a folyamatot. A kivitelezővel 

együtt, ahogy feltárásra került a hiba, folyamatos volt a konzultáció és közösen hozták meg a 

döntést. A harmadik kérdéssel kapcsolatban pedig, hogy ilyenkor áll-e a munka, elmondja, 

hogy ilyenkor állnia kell. Ebben az esetben nagy késedelmet nem szenvedett, nem volt 

sürgető ok, szerencsére nincsen zivataros időszak, csak minél hamarabb jó lenne visszaállítani 

a megszokott környezetet. De ha nagyobb munkáról van szó, vagy komolyabb beruházásról, 

már volt is rá példa, hogy rendkívüli testületi ülést kell összehívni és úgy tud a testület döntést 

hozni.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 405   Száma: 16.10.13/7/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 15:31  

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 85.71 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 85.71 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   14.29 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

224/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Belvárosi csapadékvíz 

elvezetési projekt megvalósításához 

 

1. elfogadja az 1. sz. mellékletben meghatározott, szükséges műszaki tartalmat, 

2. 2.850.241 Ft + ÁFA összeget biztosít a Város 2016. évi költségvetése 3/b. 

melléklet „Duna korzó kis léptékű fejlesztés” sorának terhére,  

3. felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges szerződés módosításokat írja alá,   

4. felkéri a Polgármestert, hogy a Város 2016. évi költségvetésének soron következő 

módosításakor a határozat költségvetési kihatásait vegye figyelembe. 
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Felelős:     Polgármester 

Határidő: folyamatos 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: a két sürgősségi indítvány, valamint a kőhegyi ingatlan 

hasznosításával kapcsolatban kiosztott pályázati felhívás miatt 5 perc olvasási szünetet rendel 

el. 

 

 

15.33 órától - 15.38 óráig olvasási szünet. 

 

 

8. Sürgősségi indítvány a Szentendre Városi Sportegyesület Izbégi Sporttelep 

fejlesztésére irányuló pályázatáról 

Előadó: Petricskó Zoltán általános alpolgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a sürgősségi indítványt. Megadja a szót 

Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: az a kérdése, hogy kell-e erre önrészt biztosítani a 2017-es 

évben. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: felkéri Dombay Zsolt tanácsnok urat, hogy válaszoljon 

a kérdésre. 

 

Dombay Zsolt képviselő: a pályázatot beadták és ebben szerepelnek az igényelt összegek. 

Nyilván nem tudja megmondani, hogy ennek mennyi lesz az önrésze, mert decemberben lesz 

a pályázatról döntés, hogy mi az amit megítélnek és mi az amit nem. Ennek a megítélt 

összegnek a 30%-a az önrész. Ennek a nagyságától függ az, hogy a Szentendre Városi 

Sportegyesület segítséget kér-e az Önkormányzattól, vagy sem. Addig nem tud mit mondani, 

mert elég tág kategória, amit megítélhet a Magyar Labdarúgó Szövetség. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja 

a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 406   Száma: 16.10.13/8/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 15:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

225/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. hozzájárul az MLSZ-TAO 2016/2017. évi pályázati támogatások felhasználásával a 

Szentendre Városi Sportegyesület által az Izbégi sporttelep alábbi fejlesztéséhez: 

 

• Élőfüves pálya felújítása  5.984.240 Ft 

• Műfüves pálya felújítása  4.082.339 Ft 

• Pályavilágítás kiépítése  8.500.000 Ft 

• Biztonsági kerítés építése 4.500.000 Ft 

• Tárgyi eszköz beruházások 3.985.000 Ft. 

2. felkéri a Polgármestert az Önkormányzat képviseletében az üggyel kapcsolatos 

nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

      2. pont: folyamatos 

A végrehajtásért közvetlen felelős: Jogi Iroda 
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9.  Sürgősségi indítvány a Ferenczy Múzeumi Centrum szerkezeti átalakításával 

kapcsolatos döntésről 

 Előadó: Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester 
 
 
 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a sürgősségi indítványt. Kérdés, észrevétel 

nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 407   Száma: 16.10.13/9/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 15:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 

     

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 



 21 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

226/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzatának intézményi szintű és 

összesített létszámkerete 2016.01.01. napján az alábbi táblázat szerinti: 

 

 

Intézmények a címrend szerint
2016.01.01

(fő)

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 109,5

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 91,0

Pest Megyei Könyvtár 27,75

Ferenczy Múzeumi Centrum 145,0

Szentendre Városi Óvodák 113,5

Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde 34,0

Gondozási Központ Szentendre 34,0

Szentendre Város Önkormányzat összesen 554,75  
 

 

2. kiegészíti a 26/2016. (II.11.) Kt. számú határozatot az alábbi táblázat adataival 

az intézményi szintű és összesített létszámokra vonatkozóan: 

 

 

Intézmények a címrend szerint

létszám-

csökkentés 

előtt (fő)

létszám-

csökkentés 

után (fő)

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 109,5 109,5

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 91,0 91,0

Pest Megyei Könyvtár 27,75 27,75

Ferenczy Múzeumi Centrum 136,0 127,5

Szentendre Városi Óvodák 113,5 113,5

Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde 34,0 34,0

Gondozási Központ Szentendre 34,0 34,0

Szentendre Város Önkormányzat összesen 545,75 537,25  
 

 

3. kiegészíti a 153/2016. (VI.16.) Kt. számú határozatot az alábbi táblázat 

adataival az intézményi szintű és összesített létszámokra vonatkozóan: 
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Intézmények a címrend szerint

létszám-

csökkentés 

előtt (fő)

létszám-

csökkentés 

után (fő)

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 110,5 110,5

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 91,0 91,0

Pest Megyei Könyvtár 27,75 27,75

Ferenczy Múzeumi Centrum 127,5 127,5

Szentendre Városi Óvodák 113,5 113,5

Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde 34,0 34,0

Gondozási Központ Szentendre 34,0 34,0

Szentendre Város Önkormányzat összesen 538,25 538,25  
 

4. a 153/2016. (VI.16.) Kt. számú határozatát akként egészíti ki, hogy a 

határozatban szereplő, a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 

foglalkoztatott – jogviszonyban vagy munkaviszonyban töltött idejének 

megszakítás nélküli – foglalkoztatására a települési önkormányzat által alapított 

más költségvetési szervnél, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a 

tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében a 

Szentendre Város Önkormányzatnak, mint a kérelem benyújtójának fenntartói 

körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség; 

5. felkéri a Polgármestert a hiánypótlás teljesítésére és a pályázathoz szükséges 

további esetleges hiánypótlások teljesítésére, egyéb nyilatkozatok megtételére.  

 

Felelős:      Polgármester  

Határidő:  azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Közgazdasági Iroda 
 

 

 

 

 

10. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. kölcsönszerződésének 

meghosszabbításáról 

 Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, észrevétel nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 
 
 
 

Szavazás eredménye 

 

#: 408   Száma: 16.10.13/10/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 15:41 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% 

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 
 
     
 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

227/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Városi 

Szolgáltató Nonprofit Zrt. és a Budapest Bank Zrt. között fennálló folyószámlakölcsön-

szerződés – a határozat 1. sz. mellékletét képező tartalmú – módosításáról szóló megállapodás 

megkötését. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Városi Szolgáltató NZrt. Vezérigazgatója 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi 



 24 

 

 

11. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 

2016. év I. félévi beszámolójáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Magyar Judit 

képviselőnek. 

  

Magyar Judit képviselő: ha a KLIK átveszi az iskolákat, akkor nekik már ilyen jellegű 

kötelezettségük nem lesz az iskolák felé, mint amit eddig csináltak. Az iskolák miatt aggódik, 

hogy mindazt, amit eddig ők megtettek értük, az a jövőben meg fog-e valósulni. Az 

Önkormányzatnak kicsit könnyebb lesz, nem lesz annyi terhe, az egy jó dolog, de jó lenne, ha 

az iskolák azt az ellátást megkapnák, amit eddig ők meg tudtak tenni értük. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy 2017. január 1-től a KLIK-hez tartozik 

az iskolák működtetése, számos feladatot, illetve költséget kell átvállalni az Önkormányzattól. 

Az erre irányuló adatszolgáltatások, tárgyalások, átadás-átvételi eljárások előkészítése 

megkezdődött. Van arra vonatkozóan ígéretük a tankerületi igazgató úrtól, hogy legalább 

olyan szinten, ahogy eddig tették, gondoskodni fognak az iskolákról. Folyamatban van még 

egy pályázat is, melyen ha nyernek, akkor energiahatékonysági beruházást ők maguk is 

tudnak eszközölni az iskolák épületein. 

 

Szegedi István képviselő: nézegette az Excel táblázatot, ami mellékelve van, amiben van egy 

végösszeg, mínusz 29 millió forintról. Tudják azt, hogy a kompenzációra kifizethető rész, az 

ennek a 342 millió plusz-mínusznak a fele része, ami ebben az évben kifizethető. Őt az 

érdekelné, hogy az Excel táblázatban lévő adatoknak vannak-e alap adatai. Érti azt, hogy itt 

van egy beszámoló, amiben van egy felsorolás, viszont nincsenek mellette az egységárak. Ha 

megnézik akár a most kapott vízelvezetéssel kapcsolatos árajánlatot, ott szerepel mennyiségi 

egység és mellette az egységár, vagyis ellenőrizhető a végösszeg. Kérdése, hogy ezeknek a 

végösszegeknek az ellenőrzésére, amit megadtak ebben az Excel táblázatban, van-e bármilyen 

mód vagy lehetőség? 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: felkéri a gazdasági vezető urat, hogy erre a kérdésre 

válaszoljon. Az egységárak ugye szerepelnek a közszolgáltatási szerződésben, és ezeknek a 

naturáliáknak a mennyisége az elszámolásban is szerepel. A főösszeggel ez az összeg hogyan 

vethető össze? 

 

Kéri Mihály gazdasági vezető: nyilvánvalóan az elszámolás alapja, az ezeknek a divízióknak 

a tényleges költsége. A divízióknak pedig az elvégzett munkáról tételesen nyilvántartást kell 

vezetniük. Ezek a nyilvántartások ennél sokkal részletesebbek. Munkaszámokra lebontva 

minden egyes tevékenységre külön munkalapok készülnek és ezekről tételes munkaóra és 

anyagfelhasználás elszámolása ellenőrizhető. Ez egy akkora mennyiségű anyag, hogy az 

elszámolás részeként nem mutatható be, de ezek az alap dokumentumok és ezekből az alap 

dokumentumokból épül fel az elszámolásnak az az Excel táblája, ami végül az elszámolásban 

szerepel. 
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Kubatovics Áron képviselő: ott folytatná, ahol Szegedi István képviselő társa és Kéri Mihály 

gazdasági vezető abbahagyta, de kicsit tágabb szempontból vizsgálná ezt a dolgot. A 

kompenzációs rendszer bevezetése előtt kvázi egy alvállalkozói szerződést kötött a Város a 

VSZN Zrt-vel és úgy érzékelte a Város vezetősége, hogy ez nem jól működik. Itt nyilván 

azért nem jól működik, mert egy alvállalkozó, amíg elérik a költségek a saját profit szintjét, 

addig engedi a költségek növekedését. Ha a saját profitjába kéne beleharapnia, akkor lehet, 

hogy elkezd trükközni, tehát itt egy érdekellentét van. Ezért változtatta meg a Városvezetés 

egyébként jól, hogy kompenzációs elszámolás legyen a Városi Szolgáltatóval. Itt akkor egy 

másik probléma is előjön, mint ahogy Szegedi István mondta, hiányoznak az egységárak. 

Például, ha azt nézzük, hogy földutak javítása Ady Endre út 168 m
2
, tehát négyzetméter 

számok vannak, majd egyébként bejön az előterjesztésbe, hogy összességében ennyibe került 

a dolog, miközben feladatot finanszírozunk, és nullára, mert nullprofit a cég és azt mondják, 

hogy nekik ennyi volt a költségük. Innentől kezdve, ha el is kezdik lefelé osztani, például a 

földutaknál, akkor más egységre fog kijönni az Ady Endre út négyzetmétere, meg a Barackos 

út négyzetmétere, mert értelemszerűen mások a műszaki paraméterek és nem pont ugyanaz az 

egységár fog kijönni. Erre mondja a Városi Szolgáltató, hogy innentől kezdve nem tudnak egy 

egységárat meghatározni, mert akkor egyébként ők alvállalkozók lennének, és nem ez a cél, 

hanem az, hogy az önkormányzat kizárólag a költségeiket finanszírozza. Elvileg ők nem 

mondhatnak akármit egy ilyen irományban, nem mondhatják azt a Városnak, hogy nekik az 

több volt, vagy drágább volt, mert a főkönyvektől kezdve egy csomó helyen ugyanazoknak az 

adatoknak stimmelnie kell. De ha megfordítják az egész kérdéskört, mert ha így vizsgálják, 

akkor nem látszódik, hogy hol tudják ezt ellenőrizni, hogy ténylegesen el van-e végezve. Azt 

látják, hogy vannak virágok Pannóniatelep legelejétől végig a Városon, holott korábban ezek 

nem voltak, vagy látják azt, hogy sokkal jobbak a közterek, hogy szombaton meg vasárnap is 

ürítik a kukákat a Városi Szolgáltató munkatársai, de konkrétan, tételesen nem tudják 

ellenőrizni. Innentől kezdve ezt meg kéne fordítani, mert nyilván, ha nincs bizalom egy 

országban, akkor azonnal jönnek azok a kérdések, hogy de biztos ellopják, meg biztos nem 

annyiba kerül, meg biztos ezek hasból bemondott számok és ezt a bizalmat csak úgy lehet 

helyreállítani, ha mégis valamilyen fordított logika alapján betekintést adnak, vagy 

lehetőséget nyújtanak arra, hogy ezekbe bárki belenézzen. Valami olyan rendszert kéne 

kitalálni a meglévő mellé, ami egyrészt nem ad plusz munkát a VSZ NZrt. munkatársainak, 

viszont megadja azt a lehetőséget a Város lakóinak, hogy ha akarják, akkor pontosan, 

tételesen le tudják ellenőrizni, hogy mi mennyibe került, miért annyiba került, és tényleg 

elvégezték azt a munkát. Harmadik, hogy a Város szempontjából pedig kizárja annak a 

lehetőségét, hogy a VSZ NZrt. a saját hiányainak a pótlására bármilyen szinten is plusz 

jelentéseket rakjon be, amit ők kompenzációval kénytelenek kifizetni. Nyilván fontos jelzés, 

hogy nem kér fél év után kompenzáció kiegészítést, ez például egy olyan jelzés, ami azt 

jelenti, hogy valószínűleg rendben van minden, de ez is csak egy érzés, ez is csak egy puha 

ellenőrzést ad nekik és nem adja meg azt a tényszerű ellenőrzést, amit szerinte kéne. Ebben 

kellene valahogy közösen gondolkodni, hogy akár infógrafikákon keresztül, akár 

kimutatásokon keresztül, akár valamilyenfajta teljesítmény mérésen keresztül ezt az 

ellenőrzést jobban végezzék. Nem kért szót, amikor az ÁSZ jelentésről volt szó, de az 

ugyanezt mondja. Azt mondja az Állami Számvevőszék, hogy az Önkormányzat, mint 

tulajdonos joggyakorló, határozzon meg a társaság számára közszolgáltatási tevékenység 

mérésére alkalmas kritériumrendszert. Az összes közszolgáltatási szerződésüknél ugyanez 

hiányzik és erre kéne valami közös megoldást találni. Nem tudni, hogy mi a jó megoldás, de 

minden kétséget el kell tudni oszlatni és azt kellene tudni bemutatni, hogy ez a rendszer jól 

működik. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: reagálna a felvetésekre. Abszolút nem ért azzal egyet, 

hogy ne állna rendelkezésükre az ellenőrzésre minden eszköz, mint ahogy a 

hozzászólásaikból is kiderült. Kétféleképpen is egészen mély szintre lefúrva lehet ellenőrizni 

dolgokat, az egyik a naturáliák oldaláról, tehát meg lehet nézni, hogy tényleg annyi 

négyzetmétert kátyúzott-e, tényleg annyi négyzetméter füvet nyírt-e le, és tényleg annyi hidat 

tartott-e karban a VSZ NZrt. Másik oldalról főkönyvi szinten a bérköltségektől kezdve a 

dologi költségeken át minden költség nagyon szigorúan ellenőrizhető és ellenőrizve van és 

ellenőrizve is kell, hogy legyen. Az ÁSZ-nak az ellenőrzése az egy korábbi időszakra 

vonatkozott és pontosan az előző napirendi pontoknál a tájékoztató arról szól, hogy ezek a 

grafikus kimutatások már készülnek ezekben az időszakokban. Ezek is rendelkezésre állnak. 

Volt egy ellentmondás, hogy az egységárak lebonthatók, vagy nem bonthatók le. Ha az egyik 

földútnak a kátyúzása nem pont ugyanazt a technológiát igényli, mint a másik földútnak, 

akkor 1 négyzetméter az egyik úton nem annyi lesz, mint a másik földúton. Mind a két 

oldalról az ellenőrzésnek a lehetősége megvan, tehát a naturáliák oldaláról és a költség 

oldaláról is. Egy kicsit távolra jutott a képviselő úr az országban lévő bizalommal 

kapcsolatban. Fontos dolgot szeretne most mondani, hogy tavaly volt egy ellenőrzésük, 

amikor tételesen leellenőrizték, hogy annyi négyzetméter lett-e kátyúzva. Csak nem szoktak 

arról tájékoztatást adni, amikor rendben találják a dolgokat. A kommunikációban, ha hibát 

találtak, akkor tele van vele az internet, ha rendben találták a dolgokat, akkor nincs róla 

kommunikáció. Azt gondolja, hogy a bizalom építésnél ezt a kérdést alaposan meg kellene 

vizsgálni, hogy amikor van egy ellenőrzés, vagy a másik ilyen eset a HÉV aluljáróval 

kapcsolatban volt, amikor bekértek mindenféle szerződést, tételes költségvetést, teletolták az 

internetet azzal, hogy ez annyiba kerül, mint egy családi ház, majd pedig semmilyen 

kommunikáció nem volt arról, hogy mi lett az ellenőrzés eredménye. Gondolja, kiderült, hogy 

tényleg annyi vasbeton kellett az aluljáróhoz és az tényleg annyiba került, úgyhogy a bizalom 

helyreállításánál ezt a szempontot is felvetné. 

 

Szegedi István képviselő: elhangzott, hogy a közszolgáltatási szerződések tartalmazzák 

ezeket az egységárakat. Ő most gyorsan visszakereste, tavaly márciusban volt döntés a  

közszolgáltatási szerződésekről. Ebben ő most nem talál ilyen mellékletet, ez lehet, hogy az ő 

hibája, nem zárja ki, de ha megkaphatnák, azt megköszönné. A másik pedig, ha az emléke 

nem csal, a kátyúzás pozitív végkicsengéséről kommunikáltak. Ezt is visszakeresi és elküldi. 

 

Kun Csaba képviselő: elmondja, hogy ezt elég részletesen tárgyalták a Városfejlesztési 

Bizottság ülésén a VSZN Zrt. vezetőinek a közreműködésével és ott egyértelműen megkapták 

a választ rá, hogy nem lehet összefüggést vonni a kettő között. Mindezt támogatásként adja az 

Önkormányzat, és nem lehet benne a szerződésben olyan, hogy milyen dolog 

ellentételezéseként részletesen adják, mert akkor nem támogatás, hanem egy konkrét 

megrendelés. Utólag ezt két módon tudják ellenőrizni, hogy az a közszolgáltatás, amivel 

megbízták, és amihez támogatást adtak a VSZN Zrt-nek, egyrészt az elvégzett munka 

színvonala, a másik pedig utólagosan a költség színvonal. Tehát az önköltségszámítás, illetve 

az utólagosan végzett költségkimutatások alapján összehasonlítható az előző időszakkal, vagy 

majd később, több előző időszakkal, hogy hogyan változik a költségszínvonala ezeknek a 

közszolgáltatásoknak. Ez a kettő mérőszám, az egyik a szubjektív, hogy látják, hogy jó 

minőségben elvégezték a munkát, tiszta a Város, rendezettek az utak, a másik oldala, hogy 

mennyiért csinálták ezt. Ennek a kettőnek kell megfelelőnek lennie ahhoz, hogy azt 

mondhassák, hogy jól döntöttek, hogy ilyen típusú szerződés keretében adják a támogatást, 

ahhoz, hogy elvégezzék a közszolgáltatást.  
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Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy ha a táblázatban még lenne egy plusz rubrika, ahova 

be lennének írva számok, akkor mindenki tudná, hogy miről van szó. Mindenki, ha akarja, 

akkor elolvassa, ha akarja nem olvassa el és akkor meg van oldva a helyzet. Szerinte nagyon 

egyszerűen meg lehetne oldani egy plusz oszloppal és beleírva számokkal. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: nem gondolja, hogy ennek akadálya legyen. Majd ezt a 

VSZN Zrt. vezérigazgatójával és gazdasági igazgatójával megkonzultálják, hogy az év végi 

beszámoló ezzel a plusz egy oszloppal kiegészítve készüljön. Egyéb kérdés, észrevétel nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 409   Száma: 16.10.13/11/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 15:57  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

228/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2016. év I. félévre 

vonatkozó kompenzációs elszámolását és közszolgáltatási beszámolóját. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Városi Szolgáltató NZrt. Vezérigazgató 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

12. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő gázmotor 

elidegenítéséhez való hozzájárulásról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. A Városfejlesztési 

Bizottságnak javaslata, hogy tekintettel az esetlegesen várható lakossági észrevételekre a 

Püspökmajori Baráti Körnek a véleményét kérjék ki. Megadja a szót Kubatovics Áron 

képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy a hétfői bizottsági ülésen is zárt ülésen 

tárgyalták a témát, ezért javasolja most is a zárt ülés elrendelését.   

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 410   Száma: 16.10.13/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 15:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 
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Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 

     

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megállapítja, hogy a képviselő-testület elfogadta a 

javaslatot. Kéri a zárt ülés biztosítását. 

 

 

A tanácskozás 15.59 órától 16.05 óráig zárt ülésen folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv 

készül.  

 

 

 

13. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. „v.a.” 2016. évi egyszerűsített 

beszámolójáról  

         Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, észrevétel nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 412   Száma: 16.10.13/13/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 16:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 

     

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

230/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. elfogadja a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. „v.a.” számviteli törvény szerinti, 

2016. 06. 30-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolóját 2 453 ezer Ft 

mérlegfőösszeggel, 13 494 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel; 

2. felkéri a végelszámolót a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  1. pont: Polgármester 

               2. pont: Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. „v.a.” végelszámolója 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 

„v.a.”végelszámolója 
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14.  Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. „v.a.” Önkormányzattal 

szemben fennálló tagi kölcsön kamatának elengedéséről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 413   Száma: 16.10.13/14/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 16:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 

     

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

231/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. „v.a.” könyveiben jelenleg az Önkormányzat felé 

fennálló 1 780 ezer Ft tagi kölcsön kamat tartozásból 1 100 ezer Ft-ot elenged; 

2. felkéri a végelszámolót a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  1. pont: Polgármester 

               2. pont: Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. „v.a.” végelszámolója 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 

„v.a.”végelszámolója 

 

 

 

 

15.  Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Kft. ’v.a.’ 2015. évi korrigált 

nyitómérlegéről 

 Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 414   Száma: 16.10.13/15/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 16:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 
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Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 

     

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

232/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. elfogadja a Szentendrei Sportcélú Kft. ’v.a.’ számviteli törvény szerinti, 2015. 09. 30-i 

fordulónappal elkészített korrigált nyitómérlegét 12 993 ezer Ft mérlegfőösszeggel, -96 

ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel; 

2. felkéri a végelszámolót a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: 1. pont: Polgármester 

              2. pont: Szentendrei Sportcélú Kft. ’v.a.’ végelszámolója    

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Szentendrei Sportcélú Kft. ’v.a.’ végelszámolója 

 

 

 

16. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt 

Felelősségű Társaság "va" hitelszerződésének végtörlesztéséről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Szegedi 

István képviselőnek. 

 

Szegedi István képviselő: kérdése, ha ez a cég megszűnik, és átalakul egy másik céggé, akkor 

a jogfolytonosság keretein belül ez a tartozás nem szállhat át a másik cégre? Feltétlenül 

muszáj ezt az összeget kiegyenlíteni, nem maradhat-e fent, vagy nem viheti-e tovább az 

újonnan megalakuló cég? 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: mivel végelszámolásról beszélnek, nem lesz jogutódja 

ennek a társaságnak, ezért nem lehetséges tovább vinni a tartozást. A gyorsabb lezárás 

érdekében szükséges előrehozni a végtörlesztést. 
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Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy azt a gyakorlatot látják, hogy nagyon-nagyon 

sok ügyben a Város az, aki végeredményben helytáll, és utána nyilván a pálya oda lesz adva 

másnak és más viszi tovább. Igazából Szegedi István képviselő is az után érdeklődött, hogy 

ilyen esetben, mikor látják előre, hogy hiány fog keletkezni, lehetett volna-e úgy foglalkozni 

az üggyel, hogy ne a Város fizesse ki ezt az 1 millió 929 ezer forintot, hanem az új használó, 

ezzel együtt örökölje meg és úgy menjen tovább a pálya használata. Készülnek az 

előterjesztések, mindig a tartalék, meg a különféle sorok terhére találnak forrást, de minden 

egyes ilyen alkalom fáj, ha ilyenekre költeni kell. Értik, hogy nagyon gyorsan le kell zárni és 

a végelszámolásnál ez fontos, de a gyakorlat azt mutatja, hogy állandóan jönnek be olyanok, 

hogy itt fél millió, ott egy millió, ott pótmunka, ott ez, ott az.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: úgy látja, hogy tekintettel arra, hogy 100%-os 

Önkormányzati tulajdonról van szó, ez nem lehet kérdés, hogy kinek kell helytállni, akár egy 

társaságban keletkező hiánynak a végtörlesztéséért. Nem gondolja, hogy egy új bérlőre, ennek 

a múltnak az öröksége átterhelhető lenne, nyilván körültekintően kell eljárni ezekben a 

kérdésekben, de amikor 100%-os Önkormányzati tulajdonú társaságról beszélnek, akkor nem 

tudja, hogy kire lehet másra átterhelni egy ilyen hitelnek a végtörlesztését.  

 

Szegedi István képviselő: kérdése, hogy ezt a kft-t csak végelszámolással lehet megszüntetni, 

vagy esetleg jogfolytonossággal átadni valaki másnak. Másik kérdése pedig, hogy nem tartja 

olyan eretnek gondolatnak, hogy esetleg ilyen fajta hiteltörlesztéssel kerül át a cég egy másik 

cég tulajdonába, hisz ennek a beruházásnak a hasznait a későbbiekben ez az újonnan létrejövő 

egyesület, vagy bármi más fogja élvezni, tehát ebből neki akár még profit is keletkezhet. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ezekbe az elméleti szcenárióknak a taglalásába azért 

nem szeretne bele menni, mert a testület már egyszer döntött arról, hogy ezt a céget 

végelszámolással megszünteti. Ha legközelebb lesz ilyen, akkor nyilván megbeszélhetik, 

hogy milyen más lehetőségek vannak még akár a jogfolytonossággal való átalakulásra 

irányulóan. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 415   Száma: 16.10.13/16/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 16:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 



 35 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 

     

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

233/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. egyetért azzal, hogy a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. „va” az 

Oberbank AG Magyarországi Fióktelep felé beruházási hitelszerződés alapján fennálló 

tartozását végtörlessze, 2016. október 25-i fordulónappal; 

2. a végtörlesztés összegét, előreláthatóan 1.927 ezer Ft összeget, Szentendre Város 

költségvetéséből a 8. számú, Pénzeszközátadások/Támogatások melléklet, I/b, Társaságok 

működési támogatása, 3. Sportcélú Kft. műfüves pálya lízingdíja és a 4. számú Általános 

tartalék mellékletének soraiból biztosítja, oly módon, hogy az összeg 2016. október 24-ig 

átutalásra kerüljön a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. „va” 

számlájára; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. 

„va”-vel kösse meg a határozat végrehajtásához szükséges támogatási szerződést és 

gondoskodjon a támogatás határidőben történő megfizetéséről; 

4. felkéri a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. „va” végelszámolóját, 

hogy 2016. október 25. napjával teljesítse az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep felé a 

végtörlesztést. 

 

Felelős:    1-3. pont: Polgármester 

         4. pont: Végelszámoló 

Határidő:    1. pont: azonnal 

      2-3. pont: 2016. október 24. 

         4. pont: 2016. október 25. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős:  Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető   

Kft. „va” Végelszámolója 
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17. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

         Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Magyar Judit 

képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy ez a bizottsági struktúra egy két évvel ezelőtt 

kivívott politikai megegyezés végeredménye volt. Most megszüntetnék azt a bizottságot, 

amely a jogi-, pénzügyi ellenőrzést végezte. Ahogy olvasta, ellenőrző bizottság innentől fogva 

nem is lesz, hiszen pénzügyi bizottságnak hívnák a következő bizottságot. Nem tartja jónak, 

hogy megkérdezésük nélkül akarnak ehhez a politikai megállapodáshoz hozzányúlni, számára 

a pénzügyi bizottság és egy pénzügyi ellenőrző bizottság két különböző dolog. Másik gondja, 

hogy egy túl nagy, 10 fős bizottságot nehéz mozgatni. Polgármester úr kérte, hogy érdemi 

munka legyen a bizottságokban. Személy szerint betartotta, minden kérdését a bizottsági 

ülésen tette fel. Nem tudja, hogy ezek után hány órán keresztül, hány napig fognak ülésezni. 

Kifogásolja, hogy a városgazdálkodási, jogi- és a pénzügyi területeket szeretnék összevonni, 

nem érti, hogy lehet három különböző dolgot egy bizottságba beletenni. Kérdezi, hogy a 

városgazdálkodási döntésüket maguk ellenőrzik? Úgy véli, ez így nem kerek, és a politikai 

megállapodásnak része volt, hogy a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottságot ellenzéki képviselő vezetheti. Nehezményezi, hogy megkérdezésük nélkül ez 

most felrúgásra kerül. Megjegyzi, hogy erőből lehet politizálni, aztán majd meglátják, hogy a 

jövő mit hoz. Maga a struktúra, és ahogy elővezetődött, számára elfogadhatatlan. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a pénzügyi ellenőrző funkció nem 

szűnik meg, az összevont bizottságban kell, hogy testet öltsön. Tapasztalata alapján gyakran 

ugyanazok a kérdések merültek fel mindkét bizottság napirendjén. Maga a napirend is teljesen 

azonos volt, hiszen az egész testületi anyagot tárgyalta mindkét bizottság. Lehet, hogy éppen 

ugyanazok a kérdések egyszerre merülnek fel, és a Hivatal dolgozói, az előkészítők meg 

tudják válaszolni a kérdéseket, így hatékonyabbá válik a működés. Megjegyzi, hogy 

mindenképpen hozzá kellett nyúlni a bizottsági struktúrához, mert jelen pillanatban két 

bizottság létszáma is lecsökkent, nem működőképes, valamilyen átalakításra szükség volt. 

Nem állítja, hogy teljes körűen, de egyeztetett. MSZP-s politikus is úgy nyilatkozott két 

nappal ezelőtt, hogy teljesen egyetért ezzel az átalakítással. TESZ-el is egyeztetett, de nem 

volt egyetértés. Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy a módosítás kapcsán nem az a kérdés, hogy meg 

tudják-e indokolni az összevonást. Nyilván lehet találni rá mindenféle magyarázatokat. 

Szerinte az a kérdés, hogy eddig erre nem volt példa, hogy menetközben egy közösen 

felállított Képviselő-testület mellett működő bizottságot és egyéb struktúrát valaki 

egyoldalúan, erőből felmond. Nagyon kellemetlen tapasztalat, de mindig tanul az ember, most 

úgy lesz, ahogy a többség gondolja. Ha a ház egyszer összedől, aki alatt van, az alatta lesz, aki 

mellette, az nézi, sajnos. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni az apokaliptikus képet. Megadja a szót Holló 

István képviselőnek. 
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Holló István képviselő: elmondja, hogy az apokaliptikus képnek van némi valóságtartalma. 

Egyeztetésről ne beszéljenek, mert egyáltalán nem történt meg. Ennek ellenére úgy véli, hogy 

a bizottság összevonása ettől függetlenül némiképp indokolt és van gyakorlati haszna. Azért 

tartja praktikusnak, mert nagyon sok párhuzamos kérdés merült fel. Régen volt 

városüzemeltetési bizottsági tag és valóban kellenek hozzá többen, de meg lehet szervezni és 

végig lehet vinni egyként ezt a bizottságot. Lehet, hogy több időt fog igénybe venni, de nem 

baj, mert ha a bizottsági műhelymunka megalapozottabb és kifinomultabb, azzal nincsen 

probléma. Vállalja a plusz időt, ha ez az ára a dolognak. A politikai megállapodás kapcsán 

elmondja, hogy kívülállóként volt jelen, de most ezt áthúzták és nem tartja egészségesnek 

egymással szemben. Kéri a Polgármester urat, hogy ne csak az érintettekkel, hanem a többi 

politikai szereplővel is egyeztessen. Ennek ellenére támogatja magát a célt, viszont elítéli a 

módszert. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: módosító indítványként elmondja, hogy továbbra is szeretnék 

fenntartani az eredeti megállapodásnak megfelelő bizottsági struktúrát. Személyi javaslatuk is 

van, hogy működőképes maradjon a bizottság. Szegedi Istvánt szeretnék delegálni Fekete 

János helyére a Kulturális és Turisztikai Bizottságba és Szegedi István külsős bizottsági 

helyére pedig Helyes Imrét szeretnék. A választások után pedig be lehet tölteni a hiányzó 

képviselői posztot. A bizottság működése érdekében a városvezetés többségét adó párt 

tagjaiból egy plusz képviselő beülhet ebbe a bizottságba 1-2 hónapra. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy a hétfőn ülésező bizottságba van delegálva, 

azonban a hétfői napon nagyon elfoglalt, át kell szerveznie az életét, hogy a bizottság ülésén 

jelen tudjon lenni. Fülöp Zsolt képviselő által említett kezdeményezést tudja támogatni. 

Szerinte is ideiglenesen, 1-2 hónapról van szó, amíg az új választás megtörténik, és nem 

kellene az egész kialakult politikai struktúrát felrúgni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: jelzi, hogy érintettsége miatt a politikai részéhez nem szól 

hozzá. Magyar Judit képviselőtársa által elmondottakhoz úgy érzi, csatlakoznia kell. 

Elmondja, hogy múlt hónapban beszéltek arról, hogy a képviselő-testületi anyagok 

kiküldésére késő a pénteki nap. A mostani anyagot péntek este kapták meg, elolvasása 

szombat-vasárnapra marad. Lesz egy összevont 10 fős bizottsági ülés hétfőn, ez azt jelenti, 

hogy szombattól hétfőig biztos nem lehet hozzáértő szakértőket megkérdezni az adott 

előterjesztésekről. A testületekben laikus emberek ülnek, saját kútfőből, más szakemberek 

segítségével és meghallgatva a hivatali előterjesztők véleményét döntenek legjobb belátásuk 

szerint minél jobban, ha olyan a kérdés, picit politikailag is nézik a dolgot, illetve mi lesz a 

hatása a városlakók részéről. Kiemeli, hogy nem ért egyet Polgármester úr véleményével, 

mert a munka nem lesz hatékony. Hétfőn még senkinek sem lesz információja arról, amiről 

már szerdára, csütörtökre van. Sokáig fognak beszélgetni és sokkal több lényegi kérdés fog 

felmerülni a képviselő-testületi üléseken, mert keddre, szerdára megkapják a különféle 

szakemberektől a visszajelzéseket. Ha ez nincsen, akkor az történik, hogy a többséget adó 

képviselőcsoport erőből meg fogja szavazni az előterjesztéseket. Teljesen fölösleges innentől 

kezdve, mert ők mondhatják a magukét, fogják is tenni, de innentől ennyi. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a Városfejlesztési Bizottság eddig is 

ebben a cipőben volt, hogy hétfőn kellett tárgyalnia az előterjesztéseket. Úgy gondolja, hogy a 

kezdési időpontról, a napról lehet konzultálni, egyeztetni, hogy mi lenne a megfelelőbb a 

bizottság tagjai számára. Ügyrendben megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: ügyrendi javaslata, hogy vegyék le a napirendről a módosítást. Kéri, 

hogy a személyi részét beszéljék meg, hogy hétfőn, délután 15 órakor ráérnek-e. Saját 

időbeosztására kitérve elmondja, hogy a testületi funkció mellett dolgoznak is, egész életét 

felborítja ez a történet. Ha még mindig az összevont bizottság a cél, kezdjenek érdemi 

tárgyalásokat. Támogatja Fülöp Zsolt képviselőtársa javaslatát. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: kéri, hogy szavazzanak az ügyrendi javaslatról. 

Felhívja a figyelmet, hogy két bizottság továbbra is működésképtelen lenne. Az „igen” 

szavazat azt jelenti, hogy az előterjesztést leveszik a napirendről, a „nem” szavazat, hogy 

napirenden tartják az előterjesztést. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 416   Száma: 16.10.13/17/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 16:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 30.77 28.57 

Nem 9 69.23 64.29 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

 

Név Voks Frakció 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Szegedi István Igen - 

Boda Anna Mária Nem - 

Dombay Zsolt Nem - 

Holló István Nem - 

Horváth Győző Nem - 

Kun Csaba Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 
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Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy az ügyrendi javaslatot 

a Képviselő-testület elutasította.  Megadja a szót Holló István képviselőnek. 

 

Holló István képviselő: javasolja, hogy egy héten belül az érintettek és a Polgármester úr 

egyeztessenek, mivel változott a struktúra, változott a helyzet, ugyanezt az ellenzéki 

egyeztetést folytassa le az érintettekkel. Egy konszenzusos megállapodás biztosítsa – amíg az 

időközi választások megtörténnek –, hogy ne legyen békétlenség, és a későbbiek folyamán 

visszamutogatás. Kéri Polgármester urat, hogy jelöljön meg egy időpontot, amikor mindenkit 

bevonva átbeszélhetik ezt a dolgot, szerinte lesz konszenzus. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy az egyeztetésre biztosít lehetőséget, 

konszenzusra törekszik, de a konszenzus elérése nem csak rajta múlik, tehát nem feltétlen 

optimista, hogy biztosan konszenzusra tudnak jutni. Kéri, hogy a Képviselő-testület szavazza 

meg a jelenlegi előterjesztést annak érdekében, hogy a novemberi bizottsági üléseket 

lefolytathassák. Ezzel együtt áll rendelkezésre az egyeztetés kapcsán, hogyha ott ennél jobb 

konszenzusra tudnak jutni, akkor a következő képviselő-testületi ülésen annak megfelelően 

módosítják a bizottsági struktúrát. Felhívja a figyelmet, hogy Fülöp Zsolt képviselő úrnak volt 

egy módosító indítványa, melyet szavazásra bocsájt. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 417   Száma: 16.10.13/17/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 16:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 38.46 35.71 

Nem 7 53.85 50.01 

Tartózkodik 1 7.69 7.14 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 
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Szegedi István Igen - 

Boda Anna Mária Nem - 

Dombay Zsolt Nem - 

Kun Csaba Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

Horváth Győző Tart. - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 

     

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a módosító indítványt 

a Képviselő-testület elutasította. Szavazásra bocsátja az eredeti előterjesztésnek megfelelő 

rendelet-tervezetet. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 418   Száma: 16.10.13/17/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 16:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 69.23 64.29 

Nem 4 30.77 28.57 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Kubatovics Áron Nem - 
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Magyar Judit Nem - 

Szegedi István Nem - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 

     

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2016. (X.17.) önkormányzati rendelete 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  Szentendre Város 

Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § (1) Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 38. § (1) bekezdése helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat (továbbiakban: bizottságok) hozza 

létre: 

a) Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság, 

b) Kulturális és Turisztikai Bizottság, 

c) Jóléti Bizottság” 

 

(2) A R. 41. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) A bizottságok feladat- és hatásköreit a 3/a, b), c) sz. mellékletek tartalmazzák.” 

 

2. § A R. 52. § -a az alábbi (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Amennyiben önkormányzat rendelet vagy a Képviselő-testület vagy bizottságai által 

elfogadott határozat Városfejlesztési Bizottságra utal, az alatt a Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottságot kell érteni. 

(5) Amennyiben önkormányzat rendelet vagy a Képviselő-testület vagy bizottságai által 

elfogadott határozat Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságra utal, 

az alatt a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottságot kell érteni.” 

 

3. § (1) A R. 2. számú mellékletében a „Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság” szöveg helyébe a „Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság” 

szöveg lép.  

 (2) A R. 3/a sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 (3) A R. 3/c. sz. mellékletének számozása 3/b sz. mellékletre, a 3/d. sz. melléklet 

számozása 3/c. sz. mellékletre módosul. 
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4. §  (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2016. október 13. 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós      dr. Gerendás Gábor 

     polgármester       jegyző 

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő 

határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 419   Száma: 16.10.13/17/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 16:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 69.23 64.29 

Nem 4 30.77 28.57 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 
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Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Kubatovics Áron Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Szegedi István Nem - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 

     

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

234/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy a képviselő-testületi ülésen a Polgármestertől balra a következők 

szerinti a képviselők elhelyezkedésének sorrendje: Fülöp Zsolt, Szegedi István, 

Kubatovics Áron, Magyar Judit, Holló István; 

2. úgy dönt, hogy a polgármestertől jobbra Boda Anna Mária, Kun Csaba, Horváth 

Győző, Zakar Ágnes, Dombay Zsolt, és Pintér Ádám képviselők ülnek, 

3. megállapítja, hogy a FIDESZ-KDNP képviselőcsoportját Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester, Boda Anna Mária, Dombay Zsolt, Horváth Győző, Kun Csaba, Pintér 

Ádám, Petricskó Zoltán, Sólyomné Gyürk Dorottya és Zakar Ágnes képviselők 

alkotják; 

4. megállapítja, hogy a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület képviselőcsoportját 

Fülöp Zsolt, Kubatovics Áron és Szegedi István képviselők alkotják; 

5. a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság elnökének Kun Csabát, tagjainak 

Kubatovics Áron, Magyar Judit, Zakar Ágnes, Horváth Győző, Holló István 

képviselőket, valamint dr. Vass Péter, dr. Kőrösi Tibor, Lontai Tamás, Vadkerti István 

külsős tagokat választja meg; 

6. a Kulturális és Turisztikai Bizottság új tagjának Szegedi István képviselőt választja 

meg; 

7. felkéri a Jegyzőt, hogy Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet 3., 4. és 6. számú 

függelékén a módosításokat vezesse át. 

 

Felelős:     Jegyző 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda 

 

 

 

18.  Elterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló …./2016. (…..) 

önkormányzati rendelet megalkotásáról  

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a 

Városfejlesztési Bizottságnak voltak módosító indítványai, melyeket mint előterjesztő 

befogad. Kéri dr. Gerendás Gábor jegyző urat, hogy ismertesse a bizottsági javaslatokat.   

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy a Városfejlesztési Bizottság javasolja a 14. § 

(1) d) pontjának kiegészítését a magyar nemzet szövegrésszel, a 17. § 6. pont 

megfogalmazásának módosítását, ami a megállító táblákról szól, melynek értelmében nem 

csak a kétlábú, hanem az egy hirdetési oldallal rendelkező táblákat is megállító tábláknak 

tekintenék. Továbbá a 17. § 9. pontból kerüljön törlésre a „fedett, vagy fedetlen kerthelyiség, 

illetve fedett, vagy fedetlen vendéglátó terasz céljára.” szövegrész. Felhívja a figyelmet, hogy 

a 17 §-ban a sorszámozás elcsúszott, utólag vették észre. Értelemszerűen folyamatos 

sorszámozásra kerülne sor az értelmező rendelkezések körében. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Szegedi István képviselőnek. 

 

Szegedi István képviselő: elmondja, hogy az előbbi eszmefuttatások során, illetve a 

Városfejlesztési Bizottság ülésén többször elhangzott, hogy a Képviselő-testület és maga a 

bizottság is egy laikus testület. Laikusként tudják olvasni, ezt a közterület-használatra 

vonatkozó rendeletet. Kérdezi, hogy lett-e ez az előterjesztés egyeztetve nem laikusokkal, 

például a helyi Ipartestület képviselőivel, elnökével vagy bárki más szereplővel, aki valóban a 

rendelet szelleme szerint él, dolgozik. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: jelzi, hogy tudomása szerint éppen ők kérték ezt a 

módosítást, azonban kéri dr. Gerendás Gábor jegyző urat, hogy bővebben fejtse ki. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy a nyilvánosság bevonása úgy történt meg, hogy 

a rendeletet közzétették az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. Az Ipartestület 

megkeresése nem történt meg. Kéri, hogy Polgármester úr dr. Ligetfalvi Kinga közigazgatási 

és adó irodavezetőnek adja meg a szót. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót dr. Ligetfalvi Kinga irodavezetőnek. 

 

dr. Ligetfalvi Kinga irodavezető: elmondja, hogy alapvetően a vendéglátósok kérték a 

rendelet módosítását. A fő módosítási indok a téli időszakban az egy napos napijeggyel 

történő közterület-használat bevezetése volt, azonban a rendelet alapjaiban nem változott a 

korábbihoz képest, csak pontosítások történtek benne. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy rugalmasságot kívántak biztosítani, 

hogy szezonon kívül napijegyet is lehessen kérni. Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy a rendelet apropóján érdemes lenne végiggondolni, 

hogy ha valakiket érint egy önkormányzati rendelet, jó lenne a véleményüket megkérdezni. 

Az is jó lenne, ha az ilyen rendeleteket nem egy fordulóban, hanem két fordulóban lehetne 

tárgyalni. Ha az érintettekkel egyeztetni lehetne, akkor előfordulhat, hogy még lenne 

javaslatuk. Ők ezt megtették és lennének még javaslataik. Ezért szeretnék, hogy ez legyen az 

első forduló, vagy ha a többség úgy gondolja, szavazzák meg a rendeletet, legyen meg a 

napijegy, de kezdődjön el egyeztetési folyamat az érintettekkel és szülessen egy újabb, a 

közterület használat rendjéről szóló módosítás. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy nyitottak további javaslatok 

befogadására, azonban javasolja, hogy most fogadják el ezt a rendelet-tervezetet. Megadja a 

szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy érti Polgármester úr szándékát, de ennél egy kicsit 

tovább kell menni. Azt kellene mondani, hogy kezdeményezi az érintettekkel a szentendrei 

közterület-használat áttekintését.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kun Csaba képviselőnek. 

 

Kun Csaba képviselő: úgy gondolja, ha az érintettek nyomon követik az eseményeket és ha 

az őket érintő rendelet módosításra kerül, akkor a bizottsági ülésen elmondhatták volna a 

módosító javaslatukat. Kiemeli, hogy az ő kérésükre, az ő érdekeikre való figyelemmel 

történik a rendelet-módosítása és éppen azért, hogy kedvezzenek számukra. Ha menet közben 

még ötletük van, hogy miben lehetne még segíteni, azt közölni kell. Szerinte az nem 

lehetséges, hogy havonta ötletelnek és mindig módosítgatják a rendeletet attól függően, hogy 

más képviselőkkel hogyan egyeztetnek. Egy önkormányzati rendeletnek stabilnak kell lennie, 

pont azért alakították át egységes szerkezetbe, hogy stabil, jól áttekinthető, értelmezhető 

rendelet legyen. A módosításokat végrehajtva és a kéréseket beépítve került most a 

Képviselő-testület elé a rendelet.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy Fülöp Zsolt képviselő úrnak eddig is 

lett volna lehetősége közölni, ha tud további módosító indítványokról. Jelzi, hogy a 

továbbiakban is állnak rendelkezésre. Megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy a városlakók, a vállalkozók, az 

intézményvezetők nem nézik heti-havi szinten az Önkormányzat honlapját, sőt nem nézik a 

havi testületi anyagokat sem. Ráadásul úgy, hogy péntek este elkészülnek az anyagok, hétfőn 

bizottsági ülés van és elkezdik átszabni az életüket. Szerinte ez nem ilyen egyszerű és nem így 

kell szervezni. Kérdezi, hogy az Ipartestület elnöke, tagjai kaptak-e erről előzetes értesítést, 

miszerint szeretnék őket egyeztetésre hívni. A meghívó levélhez csatolják a rendelet-

tervezetet és kérik a véleményezést. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: jelzi, hogy vállalkozók megkeresték a Városvezetést és 

konkrétan kezdeményezték a rendelet módosítását. Ahogy Kun Csaba képviselő úr elmondta, 

ebben rugalmas partnerek voltak és ennek az eredménye a rendelet módosítás. Megjegyzi, 

hogy bármikor módosítható a rendelet, nem egy kötött dolog, hogy csak akkor lehet 

hozzányúlni a rendelethez, amikor éppen napirenden van, pedig már egy éve gyűjtögetik az 

ötleteiket. Elmondja, hogy a problémát nem látja, hiszen a nyitottságuk eredményezte azt, 

hogy a rendelet módosításra kerül. Jó dolognak tartja, hogy törekedjenek arra, hogy két 

fordulósak legyenek a rendeletalkotások. Úgy látja, hogy ez eddig is bevált, amikor két 

fordulós volt, mindenki úgy érezhette, hogy van egy hónapja arra, hogy elmondhassa 

észrevételeit.  Jelzi, hogy konkrét időpontot fognak kitűzni, amikor az egyeztetés megtörténik. 

További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a módosított rendelet-tervezetet.  
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Szavazás eredménye 

 

 

#: 420   Száma: 16.10.13/18/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 16:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2016. (X.17.) önkormányzati rendelete 

a közterület-használat rendjének szabályozásáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterület-

használat rendjének szabályozásáról a következőket rendeli el: 
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I. fejezet 

A rendelet célja és hatálya 

1. § 

 

Jelen rendelet célja azon szabályok megállapítása, amelyek Szentendre város városképi, 

városrendezési, az épített és természeti környezet védelmére vonatkozó, továbbá 

közlekedésbiztonsági érdekei figyelembevételével meghatározzák a közterületek 

rendeltetéstől eltérő használatának, továbbá a köztárgyak közterületen történő elhelyezésének 

előírásait. 

 

2. § 

 

(1)  Szentendre Város közigazgatási területén a rendelet hatálya kiterjed minden, Szentendre 

Város Önkormányzat tulajdonában álló, 

a) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészletre  

b) az a) pontban foglaltakon kívüli egyéb földrészlet vagy építmény közhasználatra átadott 

részére. 

(2) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket I., II. és III. közterületi övezeti kategóriákba 

kell sorolni, melyek leírását a 2. számú melléklet tartalmazza. 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyekre, valamint 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik az (1) bekezdésben foglalt 

területeket igénybe veszik. 

 

 

II. fejezet 

A közterület használata 

3. § 

 

(1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra - a jogszabályok keretei között - bárki 

szabadon használhatja. 

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja. 

(3) A közterületet rendeltetésétől eltérően használni közterület-használati engedély 

birtokában lehet (továbbiakban: közterület-használat). 

(4) A közterület-használati engedély kiadására irányuló eljárás önkormányzati hatósági ügy. 

(5) Az első fokú eljárás lefolytatása Szentendre Város Polgármesterének (továbbiakban: 

Polgármester) hatáskörébe tartozik.  

(6) A Polgármester illetékessége Szentendre Város közigazgatási területére terjed ki.  

(7) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

(8) A közterület-használat jelen rendeletben meghatározott feltételeitől eltérő szabályozást 

igénylő ügyekben az első fokú eljárás lefolytatása a városüzemeltetési kérdésekkel 

foglalkozó szakbizottság hatáskörébe tartozik. A Bizottság ezen hatásköre gyakorlása 

során a közterület-használat feltételeit a jelen rendeletben foglaltaktól eltérően is 

megállapíthatja. 
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4. § 

 

(1) Nem adható ki közterület-használati engedély: 

a) a gépjárművek várakozóhelyéül (parkoló) szolgáló közterületekre olyan célra, amely a 

parkolási lehetőséget korlátozza, csökkenti, akadályozza, kivéve a városi és alkalmi 

rendezvényeket, az alkalmi (ünnepi)  vásár tartását, fenyőfa árusítást, valamint a 

vendéglátóhely előkerteket, és a vendéglátást kiegészítő berendezések kihelyezését 

az előkertekbe, 

b) fizető parkolóhelyekre, kivéve a Duna korzó Bükkös patak és Péter Pál utca, valamint 

a Lázár cár tér és a Rév utca közötti szakaszán, valamint a Lázár cár tér területén 

található fizető parkolóhelyeket, 

c) zöldfelületre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállományt maradandóan 

károsítja, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, 

fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat, vagy ha a közterület-használat 

megszűnését követően vállalja a zöldfelület helyreállítását, 

d) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések, anyagok elhelyezésére, 

e) zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására (kivéve 

engedélyezett tűzijáték),  

f) szexuális termékek bemutatására és értékesítésére, 

g) sátorgarázs létesítésére, 

h) tehergépkocsik és személygépkocsi kivételével egyéb gépjárművek, valamint ezek 

vontatmányainak elhelyezésére, 

i) a reklámhordozó céllal elhelyezett, vagy reklám közzététele céljából egyéb eszközzel 

felszerelt járművekre, kivéve a rendezvények alkalmával elhelyezett ilyen 

járműveket. 

(2) A 4. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a belvárosban nem adható ki közterület-

használati engedély a következő célokra: 

a) áru, göngyöleg és ömlesztett anyag tárolására; 

b) járműből történő árusításra, szolgáltatásra; 

c) alkalmi árusításra, kivéve a külön jogszabályban foglaltak alapján alkalmi (ünnepi) 

vásárként nyilvántartásba vett területeket, illetve alkalmi rendezvényeket; 

d) árusító pavilon felállítására, a külön erre a célra, képviselő-testület által meghirdetett 

területeket és időtartamokat kivéve, valamint városi rendezvény tartása esetén; 

e) Fő téren lépcsőre történő kirakodással történő árubemutatásra, a városi rendezvények 

kivételével; 

f) gazdasági reklámot – kivéve a saját logót – mutató védőtetőre, előtetőre és üzleti 

ernyőszerkezetre; 

g) Fő téren és a Dumtsa Jenő utcában megállító táblára; 

h) vendéglátást kiegészítő berendezésekre, kivéve a vendéglátó teraszokon és a 

kerthelyiségekben; 

i) mozgóárusításra és mozgóbolt elhelyezésére; 

j) javító és szolgáltató tevékenységre. 

(3)  Fő térre üzletenként két mozgatható állvány helyezhető el, közvetlenül az üzlet 

homlokzata mellé, az állványok mérete együttesen a rá helyezett termékekkel együtt nem 

haladhatja meg az 50/200/180 cm-es (mélység, szélesség, magasság) nagyságot. 

(4) A fizető parkolóhelyeket üzemeltető gazdasági társaság a fizető parkolóhelyeket 

parkolástól eltérő célra kizárólag a Polgármester előzetes írásbeli engedélyével 

hasznosíthatja. 



 49 

(5) A város területén kizárólagos joggal taxiállomás létesítésre közterület-használati 

engedély nem adható ki. A taxiállomásokat minden taxis alanyi jogon, érkezési 

sorrendben, a közúti közlekedés szabályainak (KRESZ) előírásait betartva használhatja. 

(6) Az érvényes hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező járművek parkolóban 

történő tárolására maximum 3 hónap időtartamra adható ki közterület-használati 

engedély. 

(7) Nem adható ki közterület-használati engedély annak, akinek Szentendre Város 

Önkormányzatával szemben 5000,- forintot meghaladó összegű lejárt határidejű tartozása 

van (közterület-használati díj, helyi adó, gépjármű adó, bérleti díj, bírság stb.) 

 

5. § 

 

(1) Tilos a felhajtói tevékenység, azaz olyan módon áru vásárlására, szolgáltatás 

igénybevételére késztetni járókelőt, hogy ő útjának megváltoztatására, kitérésre, 

megállásra kényszerüljön.   

(2) Tilos olyan módon áru vásárlására, szolgáltatás igénybevételére késztetni járókelőt, hogy 

ennek céljából az árus, szolgáltatást nyújtó őt megérinti, hangos szóval leszólítja.   

(3) Tilos Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken másokat zavaró 

módon, vagy engedély nélkül különböző szolgáltatásokat nyújtani, árusítani, osztogatni 

(pl.: piros lámpánál történő autóablak-tisztítás, hírlapárusítás, szórólaposztás, 

ajándéktárgyak árusítása stb.). 

(4) Tilos a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken 6 óra és 22 óra 

között kolduló, kéregető tevékenységet folytatni. 

(5) A Szentendre Város Önkormányzat által fenntartott, kerítéssel körbekerített játszóterek 

területén tilos a dohányzás. A dohányzási tilalmat az érintett játszótér bejáratánál 

kihelyezett, a dohányzás veszélyeire is figyelmeztető tábla jelzi. 

(6) A Szentendre Város Önkormányzat által fenntartott, körbe nem kerített játszótereken a 

játszóeszköztől számított 20 méteres távolságon belül tilos a dohányzás. A dohányzási 

tilalmat az érintett játszótér bejáratánál kihelyezett, a dohányzás veszélyeire is 

figyelmeztető tábla jelzi. 

(7) A Belvárosban a közterület-használat során árengedménnyel kecsegtető feliratot 

(különösen „árleszállítás”, „végkiárusítás”, „sale”, „-50%”) tilos közzétenni. 

 

III. fejezet 

A közterület-használati engedély 

6. § 

  

(1) Közterület-használati engedélyt kell kérni: 

a) az építmény közterületről látható homlokzatának reklámcélú igénybevételéhez; 

b) a közterületbe 10 centimétert meghaladóan benyúló üzlethomlokzathoz, portálhoz;  

c) kirakatszekrényhez, cégérhez, címtáblához, védőtetőhöz, előtetőhöz és üzleti 

ernyőszerkezethez, ollós- és csuklókaros ponyvatetőhöz;   
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d) bármilyen reklámhordozó, megállító-tábla elhelyezéséhez, fennmaradásához 

e) szórólap osztásához; 

f) árusítópavilon (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, hírlap, dohány) 

elhelyezéséhez; 

g) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, 

pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség, taxiállomás, iparvágány elhelyezéséhez; 

h) közterületnek kikötői létesítmények céljából történő igénybevételéhez; 

i) köztisztasági szolgáltatással összefüggő gyűjtő edényzet, síkosság mentesítő 

anyagot tároló doboz, láda elhelyezéséhez; 

j) szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd 

elhelyezéséhez; 

k) önálló hirdető-berendezés és reklámhordozó, valamint közhasználatú tárgyak (pad, 

figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok, stb.) 

elhelyezéséhez; 

l) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezéséhez; 

m) alkalmi és mozgó árusításhoz, valamint egyéb mozgóbolt elhelyezéséhez, javító- 

szolgáltató tevékenységhez; 

n) üzleti haszonszerzés céljából készített fénykép és reklámfotó készítéséhez és a 

mozgófilmről szóló 2004. évi II. törvény hatálya alá nem tartozó filmezésre, 

amennyiben ezen tevékenységek eredményeként keletkező termék kereskedelmi 

forgalomba kerül, kivéve a híradást, hírszolgáltatást; 

o) kerthelyiség vagy vendéglátó terasz és berendezés kihelyezéséhez; 

p) üzleti szállítás, vagy kirakodás alkalmával göngyölegek elhelyezéséhez; 

q) vendéglátást kiegészítő berendezések kihelyezéséhez (kerthelyiségben vagy 

vendéglátó teraszon is); 

r) kiállítás, vásár, alkalmi (ünnepi) vásár, alkalmi rendezvény, sport és kulturális 

rendezvényekre, az azokhoz kapcsolódó vendéglátó, szórakoztató tevékenységekre 

és reklámhordozókra, valamint az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók 

létesítéséhez, fennmaradásához; 

s) fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, 

fennmaradásához; 

t) az üzemképtelen, valamint az érvényes hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem 

rendelkező járműveknek közterületen történő, a közúti közlekedés szabályairól 

szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) 59. § (3) 

bekezdésében meghatározott időtartamot meghaladó időtartamú tárolására; 

u) az üzletet magában foglaló építmény közterületről látható ajtószárnyán, 

ablakszárnyán és lépcsőjén történő árubemutatáshoz; 

v) kereskedőnek, ha az épület homlokzatával érintkező területet alkalmi jelleggel 

árubemutatásra kívánja használni, a mozgatható állvány kihelyezéséhez; 

w) mutatványos, cirkuszi tevékenységhez, énekléshez, bűvészmutatványhoz, üzleti 

célú képzőművészeti tevékenység folytatásához; 

x) utcai zenéléshez, kivéve az 1. számú függelékben szereplő helyszíneket, 

amennyiben a függelékben részletezett módon regisztrál utcai előadó-művészeti 

tevékenységre; 

y) utcai árusító és egyéb automaták (pl. pénzváltó, ital, vonaljegy, telefonkártya, 

bármilyen bankautomata stb.) felállításához, fennmaradásához; 

z) a közterületek fentiekben fel nem sorolt, rendeltetéstől eltérő használatához. 

(2) Árubemutatáshoz és vendéglátóhely előtti kerthelyiség vagy vendéglátó terasz 

elhelyezéséhez csak annak az üzemeltetőnek (bérlőnek, használónak) adható ki 

közterület-használati engedély, aki a kereskedelmi tevékenysége vonatkozásában a 
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kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabálynak megfelelő 

bejelentést megtette vagy érvényes működési engedéllyel rendelkezik az érintett 

üzlethelyiségre. 

(3) Az (1) bekezdés v) pontjában meghatározott esetben akkor adható közterület használati 

engedély, ha annak használatáról valamennyi tulajdonostárs - haszonélvezet esetében 

haszonélvező - írásban megállapodott és a megállapodás szerinti kitelepülési tervet a 

hatósághoz benyújtották. 

(4) Az (1) bekezdés o) és q) pontjában meghatározott esetekben csak akkor adható 

közterület-használati engedély, ha ahhoz a közterület használattal érintett 

ingatlantulajdonosok (annak az épületnek a tulajdonosai, amelyek előtt a kerthelyiség 

vagy vendéglátó terasz és berendezés, vagy vendéglátást kiegészítő berendezés található) 

írásban hozzájárultak. 

 

7. § 

 

Nem kell közterület-használati engedélyt kérni: 

a) a járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a járda területének 72 órai 

időtartamot meg nem haladó elfoglalásához; 

b) az úttartozékok és közúti közlekedés irányításának céljára szolgáló berendezések 

elhelyezéséhez; 

c) a közterületen, illetőleg az alatt, vagy felett elhelyezett közművek előre nem tervezhető, 

halasztást nem tűrő üzemzavar- és hibaelhárítási munkáihoz; 

d)  magánszemélyek számára konténerek 24 óránál rövidebb időtartamra való 

elhelyezéséhez, illetve lerakásához, ha a tevékenység a forgalmat, közlekedést nem 

akadályozza; 

e) a Ferenczy Múzeumi Centrum, Pest Megyei Könyvtár, és a Szentendrei Kulturális 

Központ Nonprofit Kft. által szervezett rendezvényekre, valamint a bejegyzett egyházak 

által rendezett, egyházi rendezvények megtartásához kapcsolódó közterület-

használathoz azzal, hogy a szervezet vezetője köteles figyelemmel lenni és egyezségre 

jutni az érintett közterülethez kapcsolódó más használati engedéllyel rendelkezőkkel és 

a rendezvény tervezett kezdő időpontját megelőző legalább egy héttel köteles írásban 

benyújtani a részletes programtervet a polgármesternek, valamint a rendezvény 

megtartása során köteles gondoskodni a szükséges engedélyek beszerzéséről, a hatályos 

jogszabályi előírások betartásáról és betartatásáról, melyért a szervező felelősséggel 

tartozik; 

f) edényes élődísznövény elhelyezésére, ha annak elhelyezéséhez a főépítész és a 

zöldreferens előzetesen írásban hozzájárult; 

g) magánszemélyek közösségi célú közterület-használatához, ha 

  - az nem jár közterület lezárásával, vagy az áthaladó forgalom korlátozásával, és 

  - azon bárki részt vehet, és 

  - azon nem folytatnak kereskedelmi tevékenységet, és 

  - nem történik zeneszolgáltatás. 
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h) a 6. § (1) bekezdés i), j), k) l) és s) pontjában foglaltak esetén, amennyiben azok az 

önkormányzat megbízásából történnek. 

 

8. § 

 

(1) A november 1. és március 15. közötti időszakban fedetlen kerthelyiség vagy fedetlen 

vendéglátó terasz és azokon vendéglátást kiegészítő berendezés kihelyezésére napijegy 

vásárlásával is jogosultságot szerezhet az, aki ugyanilyen típusú közterület-használatra 

korábban már rendelkezett közterület-használati engedéllyel. 

(2) A napijegyet a Városi Ügyfélszolgálaton lehet megváltani, annak díját az 1. számú 

melléklet 20. és 21. pontjai tartalmazzák. A Városi Ügyfélszolgálat a napidíj megfizetését 

követően az (1) bekezdésben hivatkozott korábbi közterület-használati engedély 

záradékába felvezeti, hogy a kérelmező mely napokon jogosult a közterület-használatra. 

(3) A közterület-használó a záradékolt engedélyt köteles magánál tartani és a közterületet az 

abban foglalt feltételeknek megfelelően jogosult használni.  

(4) A fedetlen kerthelyiség vagy vendéglátó terasz céljára napijegy vásárlással kiadott 

engedély fedett kerthelyiség  és/vagy fedett vendéglátó terasz elhelyezésére, 

fennmaradásra nem jogosítja Kérelmezőt. 

 

 

IV. fejezet 

A közterület-használati engedély kiadására irányuló eljárás  

9. § 

 

(1) A közterület-használati engedély kiadására irányuló kérelmet a Szentendrei Közös 

Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani. A 8. § szerinti napijegy megváltása iránti 

kérelmet a Városi Ügyfélszolgálaton kell benyújtani. 

(2) Amennyiben a közterület-használat bármilyen módon érinti vagy kapcsolatba hozható a 

közút gépjármű-és gyalogosforgalmával, megváltoztatják az eredeti forgalmi rendet, úgy 

forgalomtechnikai-, lezárás esetén forgalomterelési terv benyújtásával a közútkezelő 

írásos hozzájárulását a közterület használati kérelem benyújtását megelőzően a 

Kérelmező köteles beszerezni. 

(3) A Polgármester - a 3. § (8) bekezdése esetén a városüzemeltetési kérdésekkel foglalkozó 

szakbizottság - határozattal dönt a közterület-használat engedélyezéséről, a közterület-

használat feltételeiről, valamint a közterület-használat díjáról.  

(4) A határozat a közterület-használat helyét, valamint a közterület-használat mértékének 

megállapítása során figyelembe vett korlátozó körülményeket (különösen: közlekedők, 

járdák, növényzet) helyszínrajzon pontosan megjelölve vagy egyéb más módon 

egyértelműen körülírva tartalmazza, amelynek során a 10. § (3) bekezdés f) pontja 

szerinti fényképek irányadóak. 

(5) Amennyiben a kérelmező hitelt érdemlően igazolja a közterület-használati díj 

megfizetését, a Hivatal közterület-használati engedélyt bocsát ki a részére, mely 

tartalmazza a jogosult nevét, székhelyét, a közterület-használat helyét, érvényességének 

idejét.  

(6) Fedetlen kerthelyiség vagy fedetlen vendéglátó terasz és azokon lévő vendéglátást 

kiegészítő berendezések vonatkozásában a Kérelmező a (3)-(4) bekezdése szerinti 
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határozatba foglalt érvényességi időn felül legfeljebb az engedély záradékában szereplő 

további időszakban akkor használhatja a közterületet, ha annak közterület használati díját 

(napijegy díja) megfizeti és ezt a tényt az engedélyre a Városi Ügyfélszolgálat rávezette. 

(7) A közterület-használati engedélyt a jogosult köteles a közterület-használat során magánál 

tartani és a Hivatal vagy a Közterület-felügyelet ellenőrzése során felmutatni. 

(8) A közterület-használati engedély jogosultja köteles az ellenőrzés során az ellenőrző 

hatósággal együttműködni. 

(9) A közterület-használati engedély jogosultja kizárólag a határozatban meghatározott 

módon, az ott meghatározott feltételek teljesítésével használhatja a közterületet. 

(10) A kérelmező köteles az általa használt közterületet – tevékenységtől függően a környékét 

is – tisztántartani, a közterület-használati engedély megszűnésekor – eltérő megállapodás 

hiányában – eredeti állapotában az arra jogosult rendelkezésére bocsátani, és az 

esetlegesen okozott kárt egy összegben megtéríteni. Az eltérő megállapodás megkötésére 

a polgármester jogosult. 

 

 

V. fejezet 

A közterület-használati engedély iránti kérelem  

10. § 

 

(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérelmezni, aki a közterületet használni 

kívánja. 

(2) Ha a közterület-használat ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével 

kapcsolatos állvány, építőanyag, egyéb eszköz elhelyezése céljából szükséges, a 

közterület-használati engedély az ingatlan tulajdonosának vagy az építtetőnek is kiadható. 

(3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) A kérelmező nevét és lakó-, szék-, és/vagy telephelyének címét. 

b) A közterület-használat célját és időszakát. 

c) A közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását és 

helyszínrajzát, és pontosan tartalmaznia kell azokat a korlátozó körülményeket 

(különösen: közlekedők, járdák, növényzet által elfoglalt terület nagyságát), amelyeket a 

közterület-használat mértékének megállapítása során figyelembe kell venni. A 

kérelemben nem szereplő körülményekre a későbbiekben hivatkozni nem lehet. 

d) Vendéglátást kiegészítő berendezések kihelyezése iránti kérelem esetén a berendezés 

1:20 méretarányú fotóját.  

e) A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. működési 

engedély, vállalkozói igazolvány stb.) számát. 

f) Ha a közterület-használati engedély iránti kérelem tárgya közterületbe benyúló 

homlokzat, portál, kirakatszekrény, előtető, ollós- és csuklókaros ponyvatető, 

reklámhordozó, cégér, címtábla, megállító-tábla, árubemutatás, kerthelyiség, vendéglátó 

terasz, vendéglátást kiegészítő berendezések kihelyezése, úgy a kérelemhez csatolni kell 

digitális vagy papír formában az érintett közterületről, a kérelemmel érintett épületről és 

az engedélyezni kért közterület használat kialakításának módjáról készített fényképet. 

g) Ha a közterület-használati engedély iránti kérelem tárgya kerthelyiség vagy vendéglátó 

terasz és berendezés, vagy vendéglátást kiegészítő berendezés, akkor csatolni kell a 

használattal érintett ingatlantulajdonosok (annak az épületnek a tulajdonosai, amelyek 
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előtt a kerthelyiség vagy vendéglátó terasz és berendezés, vagy vendéglátást kiegészítő 

berendezés található) írásbeli hozzájárulását.  

(4)  Amennyiben a közterület használat a közút gépjármű-és gyalogosforgalmát érinti, a 

kérelem benyújtásával egyidejűleg mellékelni kell a közút kezelőjének írásos 

hozzájárulását. 

 

 

VI. fejezet 

A közterület-használati engedély kiadása  

11. § 

 

(1) A közterület-használati engedély iránt előterjesztett kérelmek elbírálásánál figyelembe 

kell venni a városrendezési, műemlékvédelmi, városképi, esztétikai, közegészségügyi és 

közlekedésrendészeti, valamint közrendi, közbiztonsági, köznyugalmi szempontokat, 

illetőleg előírásokat.  

(2) A közterület használatára engedély csak az alábbi feltételekkel adható ki: 

a) Építési munkánál az építtető köteles a sitt, építési és egyéb törmelék napi elszállítására, a 

„szóródó” anyagok kaloda közötti tárolására és szükség szerinti letakarására, az építési 

terület környékének állandó és folyamatos tisztántartására, valamint a belvárosban a 

közterületi burkolat fóliás takarására az építési munkálatok ideje alatt. 

b) Kerthelyiség vagy vendéglátó terasz esetén a járda, egyirányú forgalmú, vagy a forgalom 

elől elzárt területen minimum 3,5 m, kétirányú forgalom esetén minimum 5,5 m széles 

közlekedési sáv szabadon maradjon. 

c) Árubemutatásra nem használhatók az épület homlokzata, a homlokzatra, párkányra, 

ablak-/ajtónyílásba épített-, kerethez erősített kampók, akasztók, egyéb felfüggesztők, a 

kerítés és annak elemei (ideértve a kaput, kapuszárnyat és kapu-tartó oszlopokat is), 

kivéve az ajtószárnyra, ablakszárnyra helyezett kirakatszekrényt, és az építéshatósági 

engedély alapján létesített kirakatszekrényt.  

d) A nyílászárók és a nyílászárók zsaluinak, rácsainak igénybevételével történő 

árubemutatás esetén, a kirakodás mértéke az ajtó-, vagy ablakszárnyra, rácsra, zsalura 

merőlegesen nem haladhatja meg a 30 cm-t.  

e) Árubemutatás céljára ajtószárnyon, ablakszárnyon, azokra szerelt zsalun, rácson, lépcsőn 

történő árubemutatás esetén az üzlet ajtónyílás(ai) és ablaknyílás(ai) összfelületét meg 

nem haladó árubemutatásra, mozgatható állvány kihelyezése esetén legfeljebb 3 m2-es 

területre adható ki közterület-használati engedély. Ajtószárnyra és ablakszárnyra 

helyezett kirakatszekrény esetén annak felülete, míg mozgatható állvány esetén annak 

alapterülete adja meg a közterület-használat mértékét. 

f) A lépcsők, küszöbök, nyílászárók és a nyílászárók zsaluinak, rácsainak, ajtó- és 

ablaknyílások felületének igénybevételével történő árubemutatás esetén, a kirakodás 

mértéke nem haladhatja meg az üzlet ajtónyílásainak és ablaknyílásainak összfelületét.  

g) Lépcsőn történő árubemutatás esetén az üzlet megközelítésére szolgáló bejárat (ideértve 

ajtónyílást, kaput, kapuszárnyat) előtti – a biztonságos közlekedés biztosítása érdekében 

fenntartott – sávot teljes szélességében szabadon kell hagyni, ott árubemutatás nem 

engedélyezhető.  

h) Az árubemutatás során az árukat rendezetten kell elhelyezni anélkül, hogy az áruk 

egymást fednék, takarnák, illetve a termékek nem lóghatnak semmilyen irányban sem túl 

a nyílászárok és a zsaluk, rácsok felületén. 
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i)     Mozgatható állvány csak az épület homlokzatától számított 1 m-es sávon belülre 

helyezhető ki. 

j)     Az árubemutatásra csak az üzlet, intézmény szakjellegével megegyező termék 

helyezethető ki. 

k) A járdán a közterület-foglalás a gyalogosforgalmat és a mozgáskorlátozottak járművének 

forgalmát nem akadályozhatja. 

l)     A R. 6. § (1) bekezdés o) és p) pontjában meghatározott kerthelyiségben vagy 

vendéglátó teraszon vendéglátást kiegészítő berendezésekre közterület-használati 

engedély csak a Főépítész előzetes véleménye alapján adható ki. 

m) A R. 6 § (1) bekezdés o) és p) pontjában meghatározott kerthelyiséget vagy vendéglátó 

teraszt kialakítani, vagy azt megváltoztatni csak a Főépítész véleményére figyelemmel 

lehet.  

n) A Dumtsa Jenő utca és a Fő tér területére kérelmezett kerthelyiség vagy vendéglátó terasz 

esetében nem kell a Főépítész hozzájárulását kérni abban az esetben, ha a közterület 

használatát a Főépítész által a fenti területekre elfogadott szabályozásnak megfelelő 

formában kérelmezik. 

o) Jelen szakasz l) pontjában meghatározott véleményt évenként meg kell kérni, abban az 

esetben is, ha a kialakítás nem változik. 

p) Rendkívüli természeti események esetén az önkormányzat a műszaki és anyagi 

lehetőségeihez mérten a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy éven belül köteles újra 

biztosítani a közterület-használatot. 

 

12. § 

 

(1) A közterület-használati engedély határozott időre, de maximum egy évre adható ki, 

kivéve a 8. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban történő hosszabbítást.   

(2) A közterület-használati engedély érvényes: 

a) az engedélyben meghatározott idő elteltéig; 

b) a közterület-használati engedély visszavonásáig. 

(3) A közterület-használati engedély másra át nem ruházható, harmadik személynek tovább 

nem adható. 

 

 

VII. fejezet 

A közterület-használati díj 

13. § 

 

(1)  A kérelmező a közterület használatáért – e rendeletben szabályozottak szerinti 

eltérésekkel – közterület-használati díjat köteles fizetni. A közterület-használati díj a 

kérelemben megjelölt időponttól kerül kiszámításra.  

(2)  A közterület-használat díjának megállapítása az alábbiak szerint történik: 

a) A közterület-használati díjak számítása minden megkezdett m
2
 után történik. 

b) A közterület-használati díjak összegét az 1. sz. mellékletben foglalt díjtételek alapján 

kell meghatározni. 
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c) Amennyiben a kérelmező kiemelkedő művészeti értékkel bíró árukat forgalmaz, akkor 

ezen tevékenységéhez kapcsolódóan cégér, címtábla, reklámtábla, molino elhelyezése 

ingyenes, egyéb közterület-használathoz (árubemutatás, kitelepülés, reklámfigura, stb.) a 

kérelmezőt 70% díjkedvezmény illeti meg.  

d) Amennyiben a kérelmező a közterület-használati engedély kiadását a kérelem 

benyújtását követő 21 napon belüli kezdő időponttal kéri, az egyébként irányadó díj 125 

%-a fizetendő. A kérelmet ebben az esetben az engedélyezni kért időtartam kezdő 

időpontját megelőző legalább 8 nappal korábban be kell nyújtani. 

e)
 
A R. 6. § (1) bekezdés h) pontjában szereplő közterületnek kikötői létesítmények 

céljából történő igénybevételével kapcsolatban a közterület-használati díjat a 

szakbizottság egyedi mérlegelés alapján határozza meg. 

f) Azt a festő, grafikus (továbbiakban: alkotó) kérelmezőt, aki művészeti díjban, 

ösztöndíjban részesült, képzőművészeti vagy iparművészeti egyetemet végzett, 

országosan jegyzett múzeumban, galériában vagy egyéb kiállító térben kiállítása volt, 

tagja valamely országos művészeti egyesületnek vagy szervezetnek (pl. MAOE, MMA 

stb.), ezen tevékenységéhez (alkotó tevékenység, alkotások bemutatása, árusítása) 

kapcsolódó közterület-használathoz 50% díjkedvezmény illeti meg. Egyéb alkotó részére 

legfeljebb 30% díjkedvezmény adható.  

(3)  A közterület-használati díjat a közterület-használat engedélyezéséről szóló határozat 

jogerőre emelkedését követő 8 napon belül egy összegben köteles kiegyenlíteni a 

kérelmező.  

A közterület-használati engedély igazolja a közterület-használati díj (részletfizetés esetén 

az első havi díj) megfizetését, ezért az csak a közterület-használati díj teljes összegének 

megfizetése, részletfizetés engedélyezése esetén az első havi részlet megfizetése után 

adható ki. 

(4)  Kerthelyiségre vagy vendéglátó teraszra (akár vegyesen is) szóló közterület-használati 

kérelmet benyújtó kereskedők havi részletfizetést kérhetnek, amennyiben a közterület-

használó 12 hónapra kér közterület-használati engedélyt. Részletfizetés igénylése esetén 

az 1. sz. mellékletben meghatározott *-gal jelölt fizetési kedvezmény nem alkalmazható, 

ilyen esetben a 12 havi teljes díj mértéke az alapdíj 85%-a. 

(5)  A kérelmező köteles a havi részleteket az engedélyben meghatározott határidőig befizetni 

és a befizetés tényét igazolni. Amennyiben a havi részletek teljesítésében és azok 

igazolásával a használó késedelembe esik, és ennek pótlására való felhívás után sem fizeti 

meg és igazolja 8 napon belül a teljesítést, úgy a részletfizetési kedvezményt elveszíti, 

valamint a hátralévő időre fennmaradt közterület-használati díjat egy összegben köteles 

megfizetni 15 napon belül. Akitől a részletfizetési kedvezmény megvonásra került, azon 

kérelmező számára következő év végéig részletfizetés nem engedélyezhető. 

(6) A kérelmező a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatra tekintet 

nélkül köteles fizetni. A közterület-használati díj vagy annak időarányos része a 

ténylegesen nem használt időszakokra nézve nem jár vissza. 

(7) A Polgármester a közterület-használati díj mértékét csökkentheti vagy elengedheti egyedi 

mérlegelése alapján a város kulturális, gazdasági és sport kapcsolatainak fejlődését 

elősegítő programokhoz szorosan kapcsolódó, valamint az épületek felújításához 

kapcsolódó közterület-használatok esetén. 

 (8) A Lokálpatrióta Tanács– az általa megállapított eljárási rendben – minden évben 

pályázatot ír ki a „legszebb porta” díj odaítélése céljából. A díj első, második illetve 
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harmadik helyezettje a díj megítélése évében fizetett közterület-használati díjának 

összesen 50, 30 illetve 15%-nak megfelelő összegű díjkedvezményben részesül a 

következő évi kérelmeinek elbírálásakor. 

 

 

VIII. fejezet 

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 

14. § 

 

(1) Mentesek a közterület-használati díj fizetése alól: 

a) A fegyveres erők, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat 

létesítményeinek elhelyezése. 

b) Városi rendezvényekhez kapcsolódó közterület használat. 

c) Fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezése, fennmaradása, 

edényes élődísznövény elhelyezése. 

d) A magyar nemzet, a nemzetiségek, testvérvárosok kultúráját hirdető csoportok, illetve 

azok tagjai által a város kulturális életéhez illeszkedő programokhoz kapcsolódó 

közterület-használat. 

e) Az Önkormányzat által szervezett házhoz menő lomtalanítás során a közszolgáltató által 

elhelyezett konténerek. 

f)   Az Önkormányzat, az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok, 

valamint az intézményei által megrendelt beruházásokhoz kapcsolódó közterület-

használatok. 

g) A hatóság által elrendelt közvetlen életveszély elhárítási építési munkák. 

h) Amennyiben a közterületre kinyúló csuklókaros napernyő színe bézs, vagy pasztell 

színű, a közterület- használót díjmentesség illeti meg. 

i)    A kiemelkedő művészeti értéket képviselő boltok, üzletek, galériák, városi múzeumok 

által kihelyezendő reklámhordozók, valamint ezen kérelmezők cégére is. 

j)    A Lokálpatrióta Tanács által iparművészeti értékűnek minősített cégér, címtábla, 

reklámfelirat, molinó, vagy portál. 

(2) Amennyiben rendezvényüket előzetesen, annak tervezett kezdő időpontját megelőző 

legalább egy héttel a polgármesternek bejelentették, és a rendezvény megtartásához 

szükséges hatósági engedélyekkel rendelkeznek, nem kell közterület-használati díjat 

fizetni: 

a) Jótékonysági tevékenységet végző természetes és jogi személynek, valamint jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek közterület-használatai. 

b) Egészségvédelmi, környezet-védelmi bemutatóhoz kapcsolódó közterület-használatok. 

 

 

IX. fejezet 

A használat megszűnése, megszüntetése 

15. § 

 

(1) A Polgármester a közterület-használati engedélyt határozatával visszavonja, és a 

jogosultat a közterület-használat megszüntetésére kötelezi, amennyiben a közterület vagy 

annak műtárgyai, vagy az érintett területtel határos ingatlanon mások életét vagy testi 
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épségét veszélyeztető helyzet elhárítása szükségessé teszi (közterület-használat 

közérdekből történő megszüntetése) 

(2) A közterület-használat közérdekből történt megszüntetése esetén a terület kiürítésére, 

illetőleg az azon lévő felépítmény lebontására a Polgármester halasztást engedélyezhet. 

Ennek határidejét a kérelmező kérelmére máshol kijelölendő közterület elfoglalásának, 

illetőleg a felépítmény használatbavételi engedélye kiadásának időpontjában állapíthatja 

meg. 

(3) Mások életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyeztető helyzet elhárítása 

szükségessége esetén a terület kiürítésére, illetőleg azon lévő felépítmény lebontására 

halasztás nem adható. 

(4) Kerthelyiség vagy vendéglátó terasz esetén megadott havi részletfizetés esetén az első 

hónap elteltét követően amennyiben a jogosult fizetési kötelezettségét az erre irányuló 

felszólítás ellenére sem teljesíti, a Polgármester a közterület-használati engedélyt 

határozatával visszavonja. 

(5) A közterület-használati engedélyt a Polgármester visszavonja, ha a közterületen folytatott 

tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik. 

(6) A polgármester a közterület-használati engedélyt határozatával visszavonhatja, és a 

jogosultat a közterület-használat megszüntetésére kötelezheti ha: 

a) a használó a közterületet nem a közterület-használati engedélyben engedélyezett 

célra és módon vagy a jelen rendeletben foglalt előírások megsértésével használja, 

b) a közterület használója a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 

önkormányzati rendeletben foglaltakat 1 éven belül második alkalommal is 

megszegi. 

c) részletfizetés esetén a részletfizetési kötelezettségével késedelembe esik. 

(7) Ha a használó a közterületet a közterület-használati engedélyben foglaltaktól eltérő 

mértékben, célra vagy módon, vagy érvényes közterület-használati engedély nélkül 

használja,  

a) amennyiben a közterület-használati díj kiszámítására az 1. sz. mellékletben *-gal jelölt 

kedvezmény alkalmazandó, közterület-használati engedélyt ugyanott ugyanolyan 

célú használatra, a szabálytalan használat megállapítását követő év végéig, csak 

teljes áron, a kedvezmény alkalmazása nélkül kaphat; 

b) egyéb esetekben közterület-használati engedélyt ugyanott ugyanolyan célú 

használatra, a szabálytalan használat megállapítását követő év végéig csak az 1. sz. 

mellékletben meghatározott díj 150%-ának megfelelő összegű közterület-használati 

díj ellenében kaphat; 

c) amennyiben a szabálytalan használat megállapítását megelőző két éven belül jogerős 

határozatban megállapításra került, hogy a kérelmező a közterület-használati 

engedélyében foglaltaktól eltérő mértékben, célra vagy módon, vagy érvényes 

közterület-használati engedély nélkül használt közterületet, akkor – függetlenül a 

korábbi engedélytől eltérő vagy engedély nélküli közterület-használat helyétől és 

céljától – a fizetendő közterület-használati díj a jelen bekezdés a)-b) pontjai szerint 

számított díj ötszöröse. 

(8) A használó a közterület-használati engedély bármely okból történt megszűnése vagy 

visszavonása esetén – eltérő megállapodás hiányában – köteles a közterületet minden 

kártérítési igény nélkül a hatóság által előírt módon helyreállítani. Ellenkező esetben a 

tulajdonos a közterület használójának terhére és veszélyére állítja helyre a közterületet. 

(9) Közhasználatú zöldterületek használata esetében használó köteles a növényzet megfelelő 

védelméről gondoskodni, és a tevékenysége befejezését követő 5 – indokolt kérelme 

esetén a polgármester által kiadott engedély alapján legfeljebb 30 – napon belül az eredeti 

állapotot helyreállítani. 
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(10) Ha a közterület-használat a (6) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már esedékessé 

vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet. 

 

16. § 

 

(1) A közterület-használati engedélyhez kötött, de engedély nélküli közterület-használat vagy 

engedélytől eltérő közterület-használat esetén a használó a Polgármester, vagy a 

közterület-felügyelet felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület 

eredeti állapotát a saját költségére – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. Az 

engedély nélküli közterület-használat vagy engedélytől eltérő közterület-használat esetén 

az észlelés napjára az 1. sz. melléklet szerint irányadó napi díjtétel ötszörösének 

megfelelő összeget (havidíj esetén az irányadó havidíj 5/30-ad részét), de legalább 20.000 

Ft-ot (amennyiben az adott közterület-használat engedély-köteles, de ingyenes, 5.000 Ft-

ot, amennyiben az adott közterület-használat tiltott, 30.000 Ft-ot) kell közterület-

használati díjként megfizetni minden olyan nap után, amikor az ellenőrző hatóság 

engedély nélküli közterület-használatot észlel. 

(2) Engedély nélküli közterület-használat esetén, vagy a közterület-használati engedélyben 

kikötött feltételektől eltérő használat esetén a Közterület-felügyelet a közterületre 

engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően kihelyezett bármely tárgyat a kihelyező 

költségére és veszélyére elszállíttathatja, ha a kihelyező azt az eltávolításra való 

felszólítást követő 3 napon belül önként nem távolítja el. 

 

 

X. fejezet 

Értelmező rendelkezések 

17. § 

 

1. Közterület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben 

meghatározott terület. 

Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön 

szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell 

alkalmazni. 

2. Homlokzat: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben 

meghatározott terület 

3. Ajtó, ajtószárny: Épületek falán a vásárlók részére gyalogos bejutást lehetővé tevő 

nyílás, illetve annak elzárására való nyitható, csukható fa, fém stb. szerkezet, szárny. 

4. Kirakat: Üzletnek az áru bemutatására szolgáló, rendszerint az utcára néző része, vagy 

ablakmélyedése. 

5. Mozgatható állvány: Olyan mozgatható, árubemutatásra szolgáló eszköz (vitrin, 

szabadpolc, próbababa, festőállvány stb.), melynek mérete a rá helyezett termékekkel 

együtt nem haladhatja meg a 100/100/180 cm-es, vagy az 50/200/180 cm-es (mélység, 

szélesség, magasság) nagyságot. 

6. Kerthelyiség: vendéglátó egységhez ideiglenes jelleggel tartozó elkerített fedett vagy 

fedetlen nyitott terület, kiszolgáló hely. 

7. Vendéglátó terasz: vendéglátó egységnek a szabadban kijelölt vagy elhatárolt, deszkából 

készült alacsony emelvényen (dobogón) elhelyezett fedett vagy fedetlen kiszolgáló helye. 
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8. Fedett: a kerthelyiség vagy a vendéglátó terasz fedettnek minősül, ha az ezen célokra 

használt közterület felett fix, talajhoz, dobogóhoz vagy homlokzathoz tartósan rögzített 

építmény vagy szerkezet létesül rajta. 

9. Pavilon: vendéglátó vagy kereskedelmi célt szolgáló, ideiglenes, a talajhoz tartósan nem 

rögzített építmény. 

10. Üzemképtelen jármű: hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, 

amely egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, 

vagy baleset folytán megsérült és elhagyott, vagy műszaki állapotánál fogva a közúti 

közlekedésben részvételre szemmel láthatóan alkalmatlan (hiányos, roncs, sérült stb.) 

jármű. 

11. Fő tér : A 4. sz. mellékletben jelölt terület 

12. Főszezon: tárgyév május 1-től augusztus 31-ig terjedő időszak, mely kizárólag a 

kerthelyiség valamint a vendéglátó terasz célra történő közterület-használat esetén 

alkalmazandó. 

13. Megállító tábla: a hirdetési oldallal rendelkező, lábakon önállóan megálló, bármikor 

elmozdítható táblák, melynek magassága legfeljebb 100 cm és hirdetési felülete 

oldalanként nem haladja meg 0,5 m
2
-t.. 

14. Kiemelkedő művészeti érték: kiemelkedő művészeti értéket képviselnek azok a boltok, 

üzletek, galériák, melyek magas művészeti értéket képviselő képzőművészeti, 

iparművészeti, design tárgyakat forgalmaznak és árukészletük legalább 70%-át ezek a 

termékek teszik ki. Eszerint kiemelt művészeti értéket képvisel minden olyan termék, 

melynek alkotója a MOME-n vagy a Képzőművészeti Egyetemen végzett, vagy 

bármilyen állami kitüntetésben, ösztöndíjban részesült, vagy alkotásaira a MANK-tól 

kapott minősítő szakvéleményt, és a magas művészeti értéket képviselő, védett 

márkanévvel rendelkező hazai és külföldi képzőművészeti, iparművészeti, design tárgyak 

is. Külön elbírálás nélkül ebbe a körbe tartoznak a szentendrei, működési engedéllyel 

rendelkező múzeumok. 

15. Egybefüggő közterület-használat: amennyiben a közterület-használó egy adott 

időszakra vonatkozóan (legalább 3, 6, 7, 9, 11 hónapra) folyamatosan kér megszakítás 

nélkül közterület-használati engedélyt fedett, vagy fedetlen kerthelyiség, illetve fedett, 

vagy fedetlen vendéglátó terasz céljára. 

16. Reklámhordozó: a mindenkor hatályban lévő, Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete által elfogadott reklámokra vonatkozó helyi rendeletben 

meghatározott reklám, burkolt reklám (például természetbeni árucikk, mely nem 

árubemutatás célját szolgálja, hanem az üzlet jellegét jelzi), gazdasági reklám és 

reklámhordozó (ideértve: címer, címtábla, molinó, plakát, stb.). 

17. Városi rendezvény: az Önkormányzat, annak intézményei és gazdasági társaságai által 

szervezett, a város lakosságának széles körét érintő rendezvény 

18. Alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet szerinti fogalom 

19. Alkalmi (ünnepi) vásár: a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 

55/2009 (III.13.) Korm.rendelet szerinti fogalom 

20. Gazdasági reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott fogalom 

21. Cégér: valamely tevékenység jelképeként használt, a vállalkozást magában foglaló épület 

homlokzatán, vállalkozásban folytatott tevékenységre utaló jelkép. 

22. Címtábla: azon vállalkozás nevét, címét tartalmazó felirat, mely vállalkozás az adott 

épületen belül működik, de a közterületről nem közelíthető meg. 

23. Molino: speciális szövetre vagy műanyagra festett ideiglenes hirdetés 
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24. Szórólaposztás: kis terjedelmű hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) vagy 

tájékoztatási célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő ingyenes átadása 

25. Kikötői létesítmény: az úszólétesítmények kikötésére vagy egyéb mederhasználati vízi 

létesítmények partkapcsolata részére kijelölt vagy azok részére fenntartott partterület, 

amely alkalmas a vízi közlekedéssel, személyek be- és kiszállításával, árukezeléssel, 

áruátrakással és elosztással, valamint az úszólétesítmények hajózásra alkalmasságának 

megőrzésével kapcsolatos tevékenység végzésére. 

 

 

XI. fejezet 

Záró rendelkezések 

18. § 

 

(1)  Ez a rendelet 2016. november 1-jén lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit a 

folyamatban lévő, még el nem bírált kérelmekre is alkalmazni kell. 

(2) Jelen rendeletben megfogalmazott önkormányzati hatásköröket a Polgármester 

gyakorolja. 

(3) Jelen rendelet 1. számú függelékének módosítására átruházott hatáskörben a 

városüzemeltetési kérdésekkel foglalkozó szakbizottság jogosult.  

(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterület használat 

rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelet, és annak 

módosításai: a 20/2005. (V.19.) Önk. sz., a 44/2005. (XI.18.) Önk. sz., a 29/2006. 

(VIII. 01) Önk. sz., a 41/2006. (XII.19.) Önk. sz., a 27/2007. (V. 30.) Önk. sz., a 

13/2008. (III. 17.) Önk. sz., a23/2008. (VI. 23) Önk. sz., a 31/2008. (IX. 11) Önk. sz., 

11/2009. (II. 18.) Önk. sz., a 20/2009. (V.20.) Önk. sz., a 9/2010. (III.19.) Önk. sz., a 

38/2010. (XII.15.) Önk. sz., a 7/2011. (II.14.) Önk. sz., a 14/2011. (III.11.) Önk. sz., a 

28/2011. (VI.14.) Önk. sz., a 20/2012. (IV.13.) önkormányzati, a 23/2012 (IV.20.) 

önkormányzati, a 27/2012. (VI.15.) önkormányzati, a 34/2012. (VIII. 3.) 

önkormányzati, a 47/2012. (XII.14.) önkormányzati, a 14/2013.(V.14.) 

önkormányzati, a 31/2013. (IX.17.) önkormányzati, a 49/2013. (XII.16.) 

önkormányzati, 16/2014. (IV.22.), a 11/2015. (III.17.); a 19/2015. (IV.21.), a 27/2015. 

(VI.18.), a 9/2015. (VII.22.), valamint a 2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Szentendre, 2016. október 13. 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós        dr. Gerendás Gábor  

    polgármester       jegyző 

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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19.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

közterületek, közutak és azok tartozékai bontásáról, valamint az érvényes 

hatósági engedéllyel nem rendelkező gépkocsik elszállításáról szóló …./2016. 

(…..) önkormányzati rendelet megalkotásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Felkéri dr. Gerendás Gábor 

jegyzőt, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy ezeket a szabályokat eddig a közterület-

használatról szóló rendelet tartalmazta, viszont célszerű elkülönítetten szabályozni a 

közterület-használatról szóló rendelkezésektől. A bizottsági módosítás arra irányul, hogy a 

helyreállítás a legrövidebb időn belül, de legfeljebb hét munkanapon belül történjen meg, a 

munkaterület átadás-átvételekor írásos és fényképes dokumentáció készüljön, és az eltérő 

használatra hozzájárulással rendelkező személy a használatból eredő károkért teljes körű 

felelősséggel tartozzon. 

 

Kubatovics Áron képviselő: kérdése, hogy maximalizálva van-e a használati díj? Mi a 

helyzet akkor, ha a közterületet felbontó cég vagy bárki nem tudja, nem akarja kifizetni a 

díjat? Mi ilyenkor az eljárásrend? 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: jogszabályi előírás erre vonatkozóan nincs, szabadon állapítja 

meg az önkormányzat. Az állami fenntartású utakra van jogszabály, ami úttípusonként 

meghatározza a díj mértékét. A közútkezelői hozzájárulással egyidejűleg kell befizetnie a 

kérelmezőnek, tehát ha nem fizet, akkor igénybe sem veheti a közterületet. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a bizottsági javaslatokat befogadja, és 

további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 421   Száma: 16.10.13/19/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 16:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 
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Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 
 
     

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2016. (X.17.) önkormányzati rendelete 

a közterületek, közutak és azok tartozékai bontásáról, valamint az érvényes hatósági 

engedéllyel nem rendelkező gépkocsik elszállításáról 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket 

rendeli el: 

 

I. fejezet 

A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed minden, Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló, 

Szentendre Város közigazgatási területén található, az ingatlan-nyilvántartásban 

közterületként és közútként nyilvántartott földrészletre és azok tartozékaira. 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyekre, valamint 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik az (1) bekezdésben foglalt 

területeket igénybe veszik. 

 

 

II. fejezet 

Közterületek, közutak és azok tartozékai bontása, létesítése nem közlekedési célú 

igénybevétele 
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2. § 
 

(1) Az igénybe vevőnek az Önkormányzattól, mint a közterület, közút és azok tartozékai 

tulajdonosának a közterület, közút és azok tartozékai nem közlekedési célú 

igénybevételéhez, annak területén, az alatt vagy felett építmény elhelyezéséhez, valamint 

a közterület és a közút és azok tartozékai igénybevételét követő szakszerű helyreállítási 

munkák elvégzéséhez hozzájárulást (továbbiakban: közútkezelői hozzájárulás) kell 

kérnie. 

(2) Közműhálózat építési és rekonstrukciós munkavégzés céljából a lakossági leágazó 

vezeték létesítését is beleértve a közútkezelői hozzájárulást a közmű üzemeltető is 

kérelmezheti. 

(3) A közterület, közút és azok tartozékai nem közlekedési célú igénybevételére a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a közutak igazgatásról szóló 19/1994 (V.31.)  

KHVM rendelet, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

végrehajtásáról szóló 30/1988. ( IV.21.) MT rendelet rendelkezései az irányadóak. 

(4) A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmeket a Szentendrei Közös Önkormányzati 

Hivatalba kell benyújtani. 

(5) A közterület, közút és azok tartozékai felbontásáért, annak területén, az alatt vagy felett 

építmény elhelyezéséért, valamint nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő 

igénybevételi díj 200 Ft/m
2
/nap, de közútkezelői hozzájárulásonként minimum 5000 Ft. 

(6) A közút és a közterület kezelője évente 1 alkalommal a tárgyévet követő év január 31. 

napjáig írásban köteles beszámolni a városüzemeltetéssel foglalkozó szakbizottságnak a 

kiadott hozzájárulásokról, valamint a beszedett igénybevételi- és pótdíjakról. 

 

 

III. fejezet 

Megbontott közterület és közút és azok tartozékai helyreállítása 

3. § 

 

(1) A közterület, közút kezelője az előre tervezett, illetőleg meghibásodás miatt 

szükségessé vált közterület- és közút-bontások után a helyreállítás módját, minőségét, 

határidejét, a munkaterület környezetének biztonságosságát és a szükséges forgalmi rend 

módosítását meghatározza. 

(2) A közmű meghibásodást követő burkolatbontás utáni helyreállítást, a technológiailag 

indokolt legrövidebb időn, de legfeljebb 7 munkanapon belül el kell végezni.  

(3) Az eltérő használat során megbontott közterület, közút és azok tartozékai (burkolat, 

füves-, virágos-, stb. terület) helyreállításáról a kérelmezőnek kell gondoskodnia, kivéve 

a 30/1988. (IV.21.) MT rendeletben foglaltak esetét. 

(4) A helyreállítást a kérelmezőnek az alábbiak szerint kell elvégeznie: 

a) Útpálya (járművek által használt terület) esetén:  

aa)   Forgalmi sávban csak egy munkahézag - élvágás - lehet. A meglévő kopóréteget a 

kiemelt szegélyig, ennek hiányában az útpálya széléig fel kell szedni és a 

munkahézagig egységes kopóréteget kell teríteni, függetlenül a munkaárok 

szélességétől. 

ab)  Amennyiben a munkaárok szélessége meghaladja a forgalmi sáv 50 %-át, akkor a 

teljes forgalmi sávot új kopóréteggel kell ellátni.  

ac)  Az úttest keresztirányú bontása esetén a helyreállítást a kiemelt szegélyre, illetve 

az út szélére merőleges munkahézagokkal kell elvégezni.  

ad)  Földutaknál teljes szélességű úthelyreállítás, gyaluzás, murvázás, kőszórás 

szükséges. 
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ae)  Kockaköves út javítása esetén, ha van elválasztó sáv, akkor félpályás, ha nincs 

elválasztó sáv, akkor teljes úthelyreállítás szükséges. 

b) Járda, gyalogút (gyalogosok által használt terület) esetén: 

ba) A kopóréteget teljes szélességben fel kell szedni és új kopóréteget kell teríteni, 

függetlenül a munkaárok szélességétől.  

c) Zöldterület esetén: 

ca) Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről szóló mindenkor 

hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott I. és II. fenntartási kategória 

szerint gondozott területeken lévő bontás esetén gyeptégla felhasználásával kell 

helyreállítani, a nyomvonallal és az építéssel érintett teljes roncsolt felületet.  

cb) Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről szóló mindenkor 

hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott többi fenntartási kategória 

szerinti gondozott területeken lévő bontás esetén 15 cm humuszterítést és 

füvesítést kell végezni a helyreállításnál, a nyomvonallal és az építéssel érintett 

teljes roncsolt felületen.  

d) Fák és parki növényzet esetén: 

da) A fás növényzetet a végsőkig védeni szükséges, fát kivágni külön engedély 

birtokában lehet.   

db) Talajtakaró növényzet sérülése, illetve eltávolítása esetén az új telepítést 

háromszoros darabszámban kell elvégezni, a kezelői hozzájárulásban való 

pontosításokkal. 

(5) Közmű meghibásodás esetén felbontott közterület, közút helyreállításáért a közmű 

tulajdonosa a felelős. 

(6) A közműépítési javítási munkák befejezése után a munkálatokat végző köteles a területet 

írásos és fényképes dokumentációval átadni a közterület, közút kezelőjének. 

(7) A közterület, közút kezelője a közterületek, közutak helyreállításával kapcsolatos 

garanciális és szavatossági jogokat köteles érvényesíteni. 

(8) Téli, illetve technológiailag alkalmatlan időben az ideiglenes helyreállítást kell 

megkövetelni, a végleges helyreállítás határidejének meghatározása mellett.  

(9) Közterület, közút bontási és helyreállítási munkákat csak szakmailag felkészült szerv, 

vagy vállalkozó végezhet. 

(10) Az eltérő használatra hozzájárulással rendelkező a felbontott közterület, közút és 

környezetük rendjéért, biztonságáért az eltérő használatból eredő károkért teljes körű 

felelősséggel tartozik mindaddig, amíg a helyreállított közterületet, közutat a kezelő szerv 

át nem veszi. 

 

 

IV. fejezet 

Az érvényes hatósági engedéllyel nem rendelkező gépkocsik elszállítása 

4. § 

 

(1)    Közterületen üzemképtelen jármű - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nem 

tárolható. Az üzembentartó vagy a tulajdonos az üzemképtelenné vált járművet saját 

költségén köteles haladéktalanul eltávolítani. 

(2)  Ha a jármű hatósági engedélye és jelzése nem érvényes, vagy a jármű üzemképtelen, a 

közterületen közterület-használati engedély nélkül a KRESZ 59. § (3) bekezdésében 

meghatározott időtartamon túl nem tárolható. 

(3)   Amennyiben a közterület-felügyelő közterületen elhelyezett, érvénytelen hatósági 

engedéllyel és jelzéssel rendelkező járművet észlel 
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a) fénykép- vagy videofelvétel útján rögzíteni kell a jármű elhelyezkedését, a helyszínt, a 

jármű hatósági jelzését, valamint a b) pont szerinti értesítés megtörténtét; 

b) az érvénytelen hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező gépjárművek közterületen 

történő tárolásáról szóló tájékoztatást kell a jármű szélvédőjén elhelyezni; 

c) 10 nap elteltével ellenőrizni kell, hogy a jármű elszállítására sor került-e, amennyiben 

az érvénytelen hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező jármű még mindig 

közterületen áll, fénykép- vagy videofelvétel útján újból rögzíteni kell a jármű 

elhelyezkedését, a helyszínt, valamint a jármű hatósági jelzését; 

d) a c) pont szerinti esetben a közlekedési nyilvántartásból le kell kérdezni a jármű 

tulajdonosának, illetve üzemben tartójának külön jogszabályban meghatározott 

azonosító adatait és értesíteni kell a közterület-használati koordinátort az engedély 

nélküli közterület-használati díj megállapítása végett. 

(4) Az érvénytelen hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező, vagy üzemképtelen járművek 

után fizetendő közterület-használati díj megállapításánál minden megkezdett hónap egész 

hónapnak számít.  

(5) Amennyiben a közterület-felügyelő közterületen elhelyezett, hatósági engedéllyel és 

jelzéssel nem rendelkező járművet észlel 

a) fénykép- vagy videofelvétel útján rögzíteni kell a jármű elhelyezkedését, a helyszínt, 

valamint a b) pont szerinti felszólítás megtörténtét; 

b) felszólítást kell elhelyezni a jármű szélvédőjén, azzal a felhívással, hogy a tulajdonos 

vagy üzembentartó a járművet haladéktalanul szállítsa el, ellenkező esetben 30 nap 

elteltével a jármű elszállításra kerül; 

c) 30 nap elteltével ellenőrizni kell, hogy a jármű elszállítására sor került-e, amennyiben 

a hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező jármű, vagy az érvénytelen 

hatósági jelzéssel rendelkező jármű egy hónapon túl közterület-használati engedély 

hiányában még mindig közterületen áll, fénykép- vagy videofelvétel útján újból 

rögzíteni kell a jármű elhelyezkedését, valamint a helyszínt. 

(6)    Az (5) bekezdés c) pont szerinti esetben, valamint a KRESZ 59. § (1) bekezdésében 

meghatározott esetekben a járművet a Közterület-felügyelet elszállíttathatja. A jármű 

elszállítását a Közterület-felügyelet írásbeli megrendelése alapján az Önkormányzattal 

szerződésben álló vállalkozó végzi. 

 

V. fejezet 

Záró rendelkezések 

5. § 

(1)  Ez a rendelet 2016. november 1-jén lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit a folyamatban 

lévő, még el nem bírált kérelmekre is alkalmazni kell. 

 

Szentendre, 2016. október 13. 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós     dr. Gerendás Gábor 

   polgármester               jegyző 
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20. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló kőhegyi 

földterület hasznosításáról 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 
 
 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a 

Városfejlesztési Bizottság javaslata, észrevétele figyelembe vételével elkészült a pályázati 

kiírás. Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy annak idején ezt a területet kimondottan temető 

céljára kisajátították. Magántulajdonosoktól vették el a földterületet, most itt szőlőültetvényt 

szeretnének 20 évre azzal, hogyha úgy alakul és temetőnek szükségeltetik a terület, akkor ez a 

tevékenység befejeződik. Választ kér, hogy ez jogilag lehetséges-e? Jelzi, hogyha nem lett 

volna az előterjesztés-kiegészítés, akkor keményebben is fogalmazna. Szerinte egy ember 

érdeke szerint eljárni nem annyira ildomos, az előterjesztés egy mondatát pedig végképp nem 

érti, miszerint „Hidegkuti Gergely továbbá felajánlotta, hogy midőn a területen ültetett szőlő 

termőre fordul, lehetősége van az Önkormányzatnak a haszonbérleti díj egy részét 

kedvezményes áron számított borban igényelnie”.  Nem tudta, hogy borászatuk is lesz és majd 

bort forgalmaznak, ily módon érthetetlennek és komolytalannak tartja. Megjegyzi, hogy a 

pályázati kiírással egy kicsit enyhül a dolog. A jogi részére azonban kíváncsi, hogy valóban 

van-e erre lehetőség. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót dr. Nádudvari Gyöngyi jogtanácsosnak. 

 

dr. Nádudvari Gyöngyi jogtanácsos: elmondja, hogy mindenképpen csak egy átmeneti 

hasznosításról van szó, a kisajátítási törvényben meghatározott közérdekű célt, amiért 

kisajátította a város a területet, azt  meg kell valósítania. Erre nincs határidő, de hosszútávon 

ezt a célt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Erre tekintettel a pályázatban és a szerződésben 

is szerepel egy olyan megszüntető feltétel, hogy amennyiben a temetővel kapcsolatos 

beruházás megvalósításának megvannak a feltételei, akkor a jelenlegi átmeneti hasznosítónak 

megszűnik a haszonbérleti szerződése és át kell adnia a területet.    

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy szőlőkultúra és bortermelés évszázados 

hagyományokra tekint vissza. Fontos dolognak tartja, hogy a város újra büszkélkedhessen 

saját borával és saját rendezvényein akár ezt a bort tudja vendégeinek kínálni. Megadja a szót 

Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

                                                                                                                                                                                                                       

Fülöp Zsolt képviselő: örülnek annak, hogy a pályázati kiírás megszületett, szerintük erre 

szükség van, így támogatható. Az elvet, a célt előremutatónak tartja, hogy a város újra 

rendelkezzen bizonyos gyümölcs- és szőlőkultúrával, és a külterületek hasznosításának egy 

újfajta, értelmes, alternatívát tudjanak nyújtani a mindenáron való és minden területre 

vonatkozó belterületbe vonás és lakóépületek helyett. Más tulajdonosoknak is életképes 

alternatíva, amelyből jövedelemhez lehet jutni, és értékes lesz. Kiemeli, hogy érdemes lenne 

majd a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata során továbbgondolni e tevékenységek 

támogatását. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 
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Kubatovics Áron képviselő: kérdezi, hogy a hosszútáv mit jelent? Szerinte ez nem mindegy, 

ha szőlőtelepítésre írják ki a pályázatot.  A szőlő termőre fordulása és a gyökérzet kialakulása 

több évig tart. A borkultúra támogatásával egyetért, de úgy gondolja, hogy nem feltétlenül a 

temető helyén. Kérdezi, ha már kiírják a pályázatot, miért szőlőtelepítésre írják ki, mert így a 

pályázaton szerinte ugyanúgy csak Hidegkuti Gergely cége fog részt venni. Bármire ki lehet 

írni pályázatot. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Szegedi István képviselőnek. 

 

Szegedi István képviselő: elmondja, hogy a korábbi előterjesztésben szerepelt egy több millió 

Ft-os pénzösszeg. Ebben a pályázatban van egy mondat, miszerint a temető beruházással 

kapcsolatos munkálatok megkezdésekor a szerződés a felek akaratától függetlenül megszűnik. 

Hiányolja azt a kiegészítést, hogy kártérítési követelést nem érvényesíthet a bérlő. Ha két év 

múlva szükség lesz a területre, akkor mi biztosítja azt, hogy nem kéri vissza a beruházásának 

az ellentételezését. Viszont, ha ez benne van a pályázatban, akkor egyértelmű.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a kollégák jelezték, hogy ez a 

szerződésben szereplő tétel lesz.  Nincs akadálya annak sem, hogy ez a kitétel a pályázatban is 

szerepeljen, tehát szerepelni fog. Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy kimondottan a szőlőre fókuszálva induló fejlesztés 

támogatható. Úgy tudja, hogy a Kőhegy alján másoknak is van szentendrei viszonylatban 

jelentős szőlőültetvénye. Előfordulhat, hogy más is megpályázza ezt a területet. A pályázat 

kiírása folytán mindenki egyenlő esélyekkel indul, aki Szentendrén szeretne egy ilyen jellegű 

fejlesztésben részt venni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Pintér Ádám képviselőnek. 

 

Pintér Ádám képviselő: elmondja, hogy 2013. januárjában volt egy előterjesztése, ami 

tartalmazta, hogy lehetőség szerint egy önkormányzati területen (Saskő barlang alatti terület) 

alakítsanak ki szőlőültetvényt és lehetőleg élesszék fel a szentendrei borkultúrát. Ennek a 

folyományaként indult el akkoriban a Borünnep a nyári időszakban. Fontosnak tartja, hogy a 

város ki tudja használni ezt a lehetőséget, és megfelelő területen indítsák el a tevékenységet, 

ami olyan hagyománya Szentendrének, amely régen nagy hírnevet biztosított számára. Jelzi, 

hogy ez az ország egyik legjobb Kadarka termőhelye volt. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Holló István képviselőnek. 

 

Holló István képviselő: elmondja, hogy a Városfejlesztési Bizottság ezt a témát 

végigtárgyalta pontról pontra, az előterjesztés hibáit megpróbálták kiküszöbölni és határozati 

javaslat kiegészítéssel éltek. Úgy gondolják, hogy a temető területe túlzott, felesleges ekkora 

területet tartalékba hagyni, nyilatkozat szerint belátható időn belől nem lesz rá szükség. Örül a 

pályázati kiírásnak, mert nem egy ember privilégiuma, hogy ott szőlőt termelhessen. 

Eredetileg is szőlő volt ott, még most is hajt vadon az inda. Az eleve ott lévő kultúrát fogják 

visszatelepíteni és feléleszteni. Az SZMSZ itt van visszacsatolva egy picit, hogy a 

Városfejlesztési Bizottság ezt egy órán át tárgyalta. Legyen gyümölcs- és szőlőkultúra, új 

pályázat, bárkinek hozzáférhetően, és fölöslegesen ne tartogassanak olyan területeket 

parlagon, amelyek belátható időn belül nem lesznek hasznosítva, mert az is pazarlás 

valamilyen szinten. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kun Csaba képviselőnek. 

 

Kun Csaba képviselő: elmondja, hogy kb. 5-10 hektárnyi önkormányzati terület még van 

elszórtan, javasolja, hogy vizsgálják meg, hogy ezek a külterületi földek (Kőhegy, Pismányi 

részek) gyümölcs- és szőlőtermesztésre alkalmasak-e, ha igen, írják ki pályázatra. Ezeket ne 

értékesítsék, hanem a parlagon heverő területeket ily módon hasznosítsák. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: jelzi, hogy 2015. tavaszán Hidegkuti Gergely szervezett a 

képviselőknek egy borbemutató eseményt. Hidegkuti Gergely előadta, hogy azt szeretné, ha 

20 év múlva lenne egy verseny, ami azt jelenti, hogy több borászat is lesz. Egyetért az 

előterjesztéssel, örül a pályáztatásnak, az a gondja, hogy nem nyílt pályázat, de elfogadja.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy nyílt pályázatról van szó. Egyetért 

azzal, hogy a többi terület pályáztathatóságát is vizsgálják meg és akár gyümölcsös 

telepítésére is tudják hasznosítani a Kőhegyet. Kéri, hogy dr. Gerendás Gábor jegyző úr 

ismertesse a határozati javaslat kiegészítését. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: ismerteti az új határozati javaslatot, miszerint: „Szentendre 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. pont: a 0153/40 hrsz-ú, 177.583 

m
2
 terület 152.383 m

2
 nagyságú részének szőlőként történő hasznosítására a határozat 

mellékletét képező tartalommal pályázatot ír ki azzal, hogy a pályázati kiírásnak és 

eredményes pályázat esetén a szerződésnek is tartalmazni kell azt a feltételt, hogy a szerződés 

megszűnése esetén az Önkormányzatnak kártérítési felelőssége ne álljon fenn. 2. pont: felkéri 

a Polgármestert, hogy a pályázat elbírálása céljából készítsen előterjesztést a Képviselő-

testület 2016. novemberi ülésére.” 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Szegedi István képviselőnek. 

 

Szegedi István képviselő: elmondja, hogy a pályázatban szereplő táblázat tartalmaz egy 

számadatot. Kérdezi, hogy ez az egységár 27.233,- Ft/hektár/hónap, vagy a teljes területre a 

15 hektárra vonatkozik ez az összeg. A korábbi előterjesztésben 21.500,- Ft/hektár/év és 

326.800,- Ft/év + Áfa összeg is szerepel. A számadatokra vonatkozóan pontosítást kér. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót dr. Gerendás Gábor jegyzőnek. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: úgy gondolja, az lehet a probléma, hogy 21.500,- Ft/ha/év, tehát 

összesen 326.800,- Ft/év + ÁFA, ami 27.233,- Ft + ÁFA összegre jön ki a teljes területre. 

Tehát ez a teljes terület után fizetendő összeg, mások a mértékegységek, de ugyanazt jelenti. 

Jelzi, hogy közben kiszámolta a kolléganő is, a teljes területre havidíj, az éves összeg 

hektáronként értendő. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy azért ennyi, mert ez a KSH által 

meghatározott. Megadja a szót Márton Andrea vagyongazdálkodási irodavezetőnek. 

 

Márton Andrea irodavezető: elmondja, hogy az előterjesztés tartalmaz egy táblázatot, ami a 

KSH-nak az elmúlt évekbeli átlagárait tartalmazza haszonbérleti díjak tekintetében. A „gyep, 

legelőt” vették figyelembe, 2014-ben az éves átlagos hektáronkénti díj 21.500,- Ft volt. 

Valóban, az előterjesztés elején a pénzügyi kihatásnál 326.800,- Ft évi bevétel reális, csak 
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rosszul van leírva, 326.800,- Ft évenként, ami a bevétel. 15,2 hektárt szoroztak fel 21.500,- 

Ft-tal, ami 326.800,- Ft évi bevételt jelent. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja a módosított határozati javaslatot. 
 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 422  Száma: 16.10.13/20/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 17:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 85.72 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 7.14 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Magyar Judit Tart. - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 
 
     

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

235/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

  

1. a 0153/40 hrsz-ú, 177.583 m
2
 terület 152.383 m

2
 nagyságú részének szőlőként történő 

hasznosítására a határozat mellékletét képező tartalommal pályázatot ír ki azzal, hogy a 

pályázati kiírásnak és eredményes pályázat esetén a szerződésnek is tartalmazni kell azt 

a feltételt, hogy a szerződés megszűnése esetén az Önkormányzatnak kártérítési 

felelőssége ne álljon fenn; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat elbírálása céljából készítsen előterjesztést a 

Képviselő-testület 2016. novemberi ülésére 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. november 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
 
 
 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 

21. Előterjesztés Kondor Béla utca – Deli Antal utcai közpark területhasználati 

szerződésekről 

         Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Fülöp Zsolt 

képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy jó lenne végiggondolni a terület sorsát. Javasolja, 

hogy az Önkormányzat szervezzen egy lakossági fórumot, ahol végig lehetne beszélni a 

terület végleges használatát, hogy az Önkormányzatnak mi a szándéka a területtel. Jelenleg az 

Önkormányzatnak valahogy karban kell tartania, és látszik, hogy funkciót a közeljövőben 

nem fognak rá találni. Úgy véli, olyan közösségi hasznosítási formát kellene találni, amely az 

Önkormányzat közterület fenntartási költségeit csökkenti, és az erőket más helyre lehet 

koncentrálni. Ugyanez igaz a lakótelep többi részére is. Végig kell nézni, hol vannak olyan 

közterületek, melyeket a helyben lakók közössége tudná használni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a közterületek hasznosítása kapcsán jó 

gondolatnak tartja, hogy legyenek kezdeményezések, lakossági egyeztetések. Ennek szép 

példája a közösségi kert. Az általános felvetéssel egyetért, de jelzi, hogy ez az előterjesztés 

egy túlkerítésről szól, egy konkrét terület rendezésére irányul. Egyéb kérdés, észrevétel nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

 

#: 423   Száma: 16.10.13/21/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 17:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 
 
 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

236/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a 431/2010. (XII.09.) Kt. sz. határozatát akként módosítja, hogy a Szentendre, 

belterületi, 1600/48 hrsz. alatt felvett, természetben Névtelen utca 1600/48 hrsz. alatt 
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fekvő, közpark megnevezésű, 1933 m2 területű ingatlanra vonatkozó területhasználati 

szerződéseknél bruttó 100 Ft/m
2
/hó irányárat határoz meg; 

2. az 1600/48 hrsz-ú ingatlan 1600/34 hrsz-ú ingatlan előtt lévő 30 m
2
 nagyságú részére 

határozatlan időre szóló területbérleti szerződést köt Fodor Viktóriával; 

3. az 1600/48 hrsz-ú ingatlan 1600/74 hrsz-ú ingatlan előtt lévő 28 m
2
 nagyságú részére 

határozatlan időre szóló területbérleti szerződést köt az 1600/74 hrsz-ú, önkormányzati 

tulajdonú ingatlan bérlőivel; 

4. felkéri a Polgármestert arra, hogy a területbérleti szerződéseket kösse meg.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. november 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
 
 
 

 

22. Előterjesztés a 37 hrsz.-ú (a Pannónia utca környezetében található) 

önkormányzati ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről  
Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 
 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 424   Száma: 16.10.13/22/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 17:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 
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Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 
     

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

237/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában áll a Szentendre, 

belterületi 37 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan; 

2. megállapítja, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan a forgalomképtelen törzsvagyonba 

tartozik, melynek a határozat mellékletét képező hatósági bizonyítvány szerinti teljes 

nagyságú területe Szentendre Város Szabályozási Terve alapján a forgalomképtelen 

törzsvagyonból kivonható; 

3. úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlan törzsvagyonból történő 

kivonásához és forgalomképes vagyonkörbe való átvezetéséhez hozzájárul; 

4. az Önkormányzat tulajdonában lévő Szentendre, belterületi 37 helyrajzi szám alatt 

felvett, 293 m
2
 területű, ingatlankataszterben közterület megjelölésű ingatlannal 

kapcsolatosan elfogadja a BERMARK Szakértő Kft. ingatlanbecslő cég által készített 

értékbecslés szerinti 589.000 Ft forgalmi értéket; 

5. az 1. pontban írt ingatlan teljes 293 m2 területének 589.000 Ft összértékének 6 havi 

részletfizetéssel történő értékesítésével egyetért és felkéri a Polgármestert, hogy az 1. 

pontban írt ingatlant, mivel a 3. pontban írt döntését követően az Önkormányzat 

forgalomképes üzleti vagyonába tartozik, polgármesteri hatáskörben értékesítse, az 

értékesítésre vonatkozó adásvételi szerződést írja alá.   

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. november 30.  

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
 
 
 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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23.      Előterjesztés telekalakítás során létrejött 9165/1 hrsz.-ú közút besorolású ingatlan   

            térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele 

 
 
 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 
 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 425   Száma: 16.10.13/23/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 17:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 
 
 
     

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

238/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. az Önkormányzat a Szentendre, belterületi 9165 hrsz.-ú ingatlan tulajdonossal kössön 

kisajátítást megelőző telekalakítással vegyes ajándékozási szerződést a telekalakítás 

során kialakuló szentendrei belterületi 9165/1 helyrajzi számú közút megnevezésű, 75 

m
2 

területű ingatlan önkormányzati tulajdonba adásáról; 

2. az 1. pontban megjelölt 9165/1 hrsz-ú ingatlant – a jelenlegi használati viszonyoknak 

megfelelően – a telekalakítási határozat alapján közútként kívánja az ingatlan-

nyilvántartáson átvezetni; 

3. felhatalmazza a Polgármestert a kisajátítást megelőző telekalakítással vegyes 

ajándékozási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

24. Előterjesztés a BKV Zrt. és Szentendre Város Önkormányzata közötti 

telekcseréről 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 
 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
 

Szavazás eredménye 

 

#: 426   Száma: 16.10.13/24/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 17:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 
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Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 
 
     

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

239/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 273/2015. (X.8.) Kt. sz. 

határozattal módosított 29/2014. (II.13.) Kt. sz. határozatát módosítja, és az alábbi a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt határozatot hozza: 

 

1. a BKV Zrt.-vel telekcsere megállapodást köt a határozat mellékletét képező változási 

vázrajzra tekintettel, az alábbi tartalommal: 

a) hozzájárul a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő Szentendre, 

belterületi 374/1 hrsz-ú kivett közforgalmú vasút elnevezésű ingatlan BKV 

Zrt. tulajdonba adásához az alábbi, telekalakítást követően kialakuló, a 

BKV Zrt. tulajdonában lévő Szentendre, belterületi ingatlanok 

önkormányzati tulajdonba adásának fejében: 

 396/4 hrsz-ú, 1821 m2 területű, kivett magánút megjelölésű ingatlan, 

 396/7 hrsz-ú, 2114 m2 területű, beépítetlen terület megjelölésű ingatlan,  

 396/8 hrsz-ú, 2568 m2 területű, kivett közterület megjelölésű ingatlan, 

 396/9 hrsz-ú, 393 m2 területű, kivett magánút megjelölésű ingatlan, 

b) egyetért a Szentendre, belterületi 396/6 hrsz-ú kivett szálló és udvar 

megnevezésű ingatlan kialakításával és hozzájárul, hogy az az 

Önkormányzat és a BKV Zrt. osztatlan közös tulajdonába kerüljön azzal, 

hogy használati megállapodás rendezze a területek használatát úgy, hogy 

1138 m2 terület kerül az Önkormányzat használatába, az ingatlanon 

elhelyezkedő, hajléktalan ellátással kapcsolatos épületek (hajléktalanok 

nappali melegedője, éjjeli menedékhelye és raktárépület) pedig az 

Önkormányzat tulajdonába kerül, 

c) egyetért azzal, hogy az ingatlancsere során a két fél között pénzmozgás nem 

történik, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat és a BKV Zrt. közötti 

csereszerződés megkötése értékarányosan történik, valamint arra, hogy a 
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BKV Zrt. gondoskodik a telekalakítás eredményeképpen kialakuló 

Szentendre, belterületi 396/3 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat telephelyének használati megállapodás alapján 

történő közúti megközelíthetőségéről; 

2. az 1. pontban írtak szerinti, a határozat mellékletét képező „Szerződés ingatlanok 

cseréjéről, valamint megállapodás közös tulajdonban maradó ingatlan használati 

megosztásról” szóló szerződést, továbbá a szerződéshez kapcsolódó kiegészítést-

záradékot jóváhagyja; 

3. korábban a Polgármesternek a 2. pontban írt csereszerződés aláírására adott 

felhatalmazását jelen határozattal megerősíti, így a Polgármestert felhatalmazta a 

csereszerződés aláírására, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a csereügylet 

jóváhagyására vonatkozó kérelem benyújtására is; 

 

 

4. megállapítja, hogy a csereügylet megkötése az alábbi kötelező és nem kötelező 

önkormányzati feladatok ellátását biztosítja: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján 

településüzemeltetés; helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 

fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása 

(közfeladat), 

- Mötv. 13. § (1) bekezdés 10. pontja a területén hajléktalanná vált személyek 

ellátásának biztosítása, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc. tv.) 86. § (2) bekezdésének 

c) pontja alapján nappali melegedő, nappali ellátás hajléktalan személyek 

részére (közfeladat), 

- a Szoc. tv. szerinti éjjeli menedékhely (megállapodás alapján, nem kötelező 

feladat). 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
 
 
 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 

25. Előterjesztés Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum 

(Ferenczy Múzeumi Centrum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami 

tulajdonú vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerüléséről 

         Előadó: Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Kubatovics 

Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy az előterjesztéssel egyetért és jó dolog, hogy 

Hadházy Sándor képviselő úrhoz fordulnak a közbenjárásáért. Úgy véli, hogy minél többször 
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kellene az országgyűlési képviselőjükhöz fordulni mindenféle ügyekben. Kérdezi, hogy 2013. 

óta karbantartás, beruházás alkalmával az államtól kaptak-e kompenzációt, vagy az 

Önkormányzatnak kellett azt saját forrásból kigazdálkodnia? 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy az állagmegóvás így is úgy is a 

használó kötelessége. Ezen kívül voltak pályázati források, mint például a MűvészetMalom 

felújítása. Megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy eszerint 2013. év óta az állagmegóvást az 

Önkormányzat végezte és beruházás csak akkor történt, ha egyébként pályázati forrást nyertek 

rá. 
 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: jelzi, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat 

kapcsolódik. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén egyben szavazásra bocsátja a két 

határozati javaslatot. 
 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 427   Száma: 16.10.13/25/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 17:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatokat hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

240/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Hadházy Sándor országgyűlési 

képviselőt, hogy a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok 

feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosítása céljából, 

a már benyújtott T/12066 számú módosító törvényjavaslatra is tekintettel, nyújtson be 

képviselői módosító törvényjavaslatot annak érdekében, hogy a közfeladat hatékonyabb 

ellátása érdekében az alábbi állami tulajdonban álló szentendrei ingatlanok tulajdonjoga a 

törvény erejénél fogva az Önkormányzat tulajdonába kerüljön, azáltal, hogy a törvény 

mellékletében a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok tulajdonjogát 

megszerző önkormányzatok között Szentendre Város Önkormányzata is feltüntetésre 

kerüljön: 

 

1. Szentendre 2260 hrsz-ú, kivett kultúrház, udvar megnevezésű ingatlan 

2. Szentendre 2260/A hrsz-ú, kivett kultúrház megnevezésű ingatlan 

3. Szentendre 1052/1 hrsz-ú, kivett irodaház, udvar megnevezésű, műemléki ingatlan 

4. Szentendre 1052/2 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, műemléki ingatlan 

5. Szentendre 2275 hrsz-ú, kivett múzeum, udvar megnevezésű, műemléki ingatlan 

6. Szentendre 1826 hrsz-ú, kivett múzeum, udvar megnevezésű ingatlan 

7. Szentendre 2293 hrsz-ú, kivett múzeum, udvar megnevezésű, védettség (védett 

terület) alatt álló ingatlan 
8. Szentendre 2295/A/4 hrsz-ú, öröklakás megnevezésű ingatlan 

9. Szentendre 2295/A/5 hrsz-ú, öröklakás megnevezésű ingatlan 

10. Szentendre 2342 hrsz-ú, kivett vendéglátóegység és udvar megnevezésű ingatlan 

11. Szentendre 1848 hrsz-ú kivett múzeum, udvar megnevezésű, műemléki védettség 

alatt álló ingatlan 
12. Szentendre 2317 hrsz-ú, kivett templom, udvar megnevezésű, védett terület 

ingatlan 
13. Szentendre 1062/1 hrsz-ú, kivett rom megnevezésű, védettség alatt álló (védett 

terület), műemléki ingatlan 
14. Szentendre 1846 hrsz-ú, kivett múzeum megnevezésű, műemléki ingatlan 

15. Szentendre 2285 hrsz-ú, kivett múzeum, udvar megnevezésű, védettség (védett 

terület) alatt álló ingatlan 
16. Szentendre 3732/3 hrsz-ú, kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan 

17. Szentendre 1071 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, védettség (védett 

terület) alatt álló, műemléki ingatlan 
18. Szentendre 1070 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, régészeti 

jelentőségű védettség (védett terület) alatt álló, műemléki ingatlan 
19. Szentendre 1067 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, régészeti 

jelentőségű védettség (védett terület) alatt álló, műemléki ingatlan. 
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Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. december 31.  

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

241/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az állami vagyonról 

szóló 2007. évi CVI. törvény alapján a térítésmentes tulajdonba adással kapcsolatos 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 

249, 250/2015. (IX. 10.) Kt. sz. határozatait hatályon kívül helyezi, tekintettel arra, hogy csak 

a szentendrei ingatlanok tulajdonjogát kívánja térítésmentes tulajdonba adással a 

továbbiakban megszerezni.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal  

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

26. Előterjesztés bérlői tartozásból eredő részletfizetési kérelemről – Duschák Sarolta 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
 

Szavazás eredménye 

 

#: 428   Száma: 16.10.13/26/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 17:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 
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Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 
     

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

242/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. engedélyezi Duschák Sarolta (2000 Szentendre, Bogdányi út 15.) részére az 

Önkormányzat felé fennálló tartozása, 2.831.022,- Ft 36 havi egyenlő, kamatmentes 

részletekben történő megfizetését, egyben lehetőséget biztosít arra, hogy a szentendrei 

belterületi 1881/A/3 hrsz-ú, természetben a 2000 Szentendre, Bogdányi út 15. fszt. 3. 

sz. alatti 2 szoba komfortos 77 m
2
 alapterületű lakás bérleti jogának pályáztatása során 

a pályázaton Duschák Sarolta is indulhasson; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 2/2011. (I. 20.) 

önkormányzati rendelet 29. §-a alapján 2016. október 1. napjától az 1. pontban 

hivatkozott pályázati eljárásban nyertes pályázóval kötött bérleti szerződés hatályba 

lépéséig, de legfeljebb 2016. december 31-ig az 1. pont szerinti ingatlanra kössön 

Duschák Saroltával lakáshasználati megállapodást; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak szerint Duschák Sarolta adóssal 

kösse meg a részletfizetési megállapodást azzal, hogy amennyiben, az abban 

foglaltakat nem teljesíti, akkor a tartozás behajtása és a lakás kiürítése iránt a 

Polgármester haladéktalanul intézkedik; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben a részletfizetési megállapodás, és ezt 

követően a lakáshasználati megállapodás aláírására 2016. október 31-ig nem kerül sor, 

úgy intézkedjen a tartozás mielőbbi behajtása, továbbá a lakás végrehajtás útján 

történő kiürítése iránt. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. január 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
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27. Előterjesztés a Dumtsa Jenő u. 12. szám alatti 54 m2 lakás hasznosítási módjának 

változásáról 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 
 
 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 429   Száma: 16.10.13/27/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 17:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 

     

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

243/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 167/2015. (VI.18.) Kt. 

sz. határozatát hatályon kívül helyezi és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Szentendre város tulajdonában álló, Szentendre 1825 hrsz. alatt felvett, természetben 

Dumtsa Jenő u. 12. szám alatt található 54 m2 alapterületű 2 szobás, komfort nélküli 

ingatlant felveszi a lakásállományba; 

2. felkéri a Polgármestert a lakás piaci alapon történő bérbeadására irányuló pályázat 

kiírására. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

 

28. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló Dömörkapu 

ingatlanok átmeneti hasznosításáról 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Kubatovics 

Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy ez minden elemében ugyanolyan, mint a 

Kőhegy alatti szőlő. Kérdezi, ha megpályáztatják a Kőhegy alatti területet, ezt miért nem 

pályáztatják? Egyetértenek a célokkal, hogy ne álljon parlagon, érti, hogy van egy vállalkozó 

szellemű egyén, aki ott valamit szeretne csinálni, de úgy tisztességes, ha minden esetben 

pályáztatják az ingatlanaikat. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy az utolsó információja a kőhegyi területekről, hogy 

művészeti résznek van kihagyva. Azóta nem emlékszik, hogy lett volna módosító határozat, 

ráadásul a Pilisi Parkerdő Zrt-nek van beleszólása, hogy ott mit csinálnak. Kérdezi, hogy a 

Pilisi Parkerdő hozzájárult-e ahhoz, hogy valamilyen formában az önkormányzat hasznosítsa 

az ingatlanokat. Úgy gondolja, hogy a 15 ezer Ft-os haszonbérleti díj nagyon karcsú. Egyetért 

Kubatovics Áron képviselőtársával, hogyha a közterületeikkel valamit próbálnak kezdeni, 

akkor úgy írják ki a pályázatot, hogy más is hozzáférjen. Lehet, hogy ezzel egy sokkal jobb 

ötlet, pénz, befolyás tudna megvalósulni. Általánosságban pedig úgy véli, hogy szükség lenne 

egy vagyongazdálkodási koncepcióra, mert a vagyongazdálkodást az elmúlt években ad hoc 

jellegűnek érzi.   

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy vannak olyan területek, ahol erősen az 

érdeklődés határozza meg, hogy mit lehet vele kezdeni és mit nem. Ettől függetlenül van egy 
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koncepcionális irányvonal, ami mentén haladnak. Megadja a szót Kubatovics Áron 

képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: vitatkozik azzal, hogy ez értéknövelő beruházás lenne. Ez egy 

nagyon rossz állapotú ingatlan, nincs közmű, úgy gondolja, hogy bármilyen beruházás lesz 

ott, pénzt nem fognak ebből látni. Az évi 180 ezer Ft-nál jóval többet fognak beruházni, 

példaként a tetőjavítást említi. Ha nem az egész ingatlant újítják fel, akkor ugyanannyit ér, 

mint hogyha rossz az ingatlan állapota. Érdemben nem növeli az ingatlan értékét akkor, ha 

visszakerül az Önkormányzathoz és el akarja adni vagy hasznosítani. Fontos szempont, hogy 

legalább nem romlik tovább. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Márton Andrea vagyongazdálkodási 

irodavezetőnek. 

 

Márton Andrea irodavezető: elmondja, hogy valóban a művészek részére volt kijelölve ez az 

ingatlanegyüttes, azonban visszautasították. Ezáltal a tavalyi évben az ingatlanokat 

értékesítésre kijelölték. A vagyongazdálkodás koncepciója az, hogy az ingatlanokat 

értékesíteni kellene, azonban sikertelen volt a pályázati kiírás. A jelenlegi egy átmeneti 

hasznosítás, bár 3+5 év határozott időre kötnék a bérleti szerződést. Azzal a kitétellel kötnék 

ezt a bérleti szerződést, hogy amint értékesíteni tudják az ingatlanokat, automatikusan 

megszűnik a szerződés. Jelzi, hogy az átmeneti hasznosítást a vagyonrendelet szerint nem 

kötelesek pályáztatni. Kőhegy és a Dömörkapu ingatlanokra egy-egy érdeklődő volt. Jelzi, 

hogy megpályáztathatják, nem tudja, hogy ettől lesz-e több érdeklődő. A bérleti díj nagysága 

kapcsán elmondja, hogy a dömörkapui ingatlanokat, ha egyszer valaki elbontja, oda többet 

nem lehet új épületet építeni. Egy jövőbeni vásárló biztos, hogy az épületeket nem fogja 

elbontani, mindenféle beruházás, amit a bérlő el fog végezni, csak növeli az ingatlan értékét. 

A szerződést is úgy kötnék, hogy a bérleti díj beszámításán túl nem lehet igénye a 

többletberuházásra vonatkozóan. Úgy gondolja, hogy a pluszban létrehozott beruházás 

mindenképpen jót fog tenni az Önkormányzatnak, mert növelt áron tudják majd eladni az 

ingatlanokat. Hiába alacsony most a bérleti díj, ezáltal életre kel az ingatlan-együttes és nem 

pusztul tovább üresen, ami költséget jelent. Tavaly egyébként 130 ezer Ft-ot költöttek rá, 

állandóan hajléktalanok költöztek be, zárat kellett cserélni, bedeszkázni. Úgy véli, hogy az 

átmeneti hasznosítás azért jó, hogy nem lesz vele probléma és talán más befektetőnek is 

kecsegtetőbb lesz, hogyha ott egy jobb állapotú ingatlan lesz. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy jó lenne, ha nem csak befektetőkben gondolkodnának, 

hanem önkormányzati hasznosításban is, régen erről már beszélgettek. Lehetőség lenne a 

Pilisi Parkerdő Zrt-vel közösen esetleg kialakítani ott egy záportározót, ami a Bükköspatak 

hirtelen lezúduló nagy árvizeit valamennyire meg tudná fogni és városban lentebb lévő  

kiöntési veszély nagymértékben csökkenthető. Mellesleg ki lehetne alakítani turisztikai céllal 

haltenyésztéstől kezdve minden egyebet, a kerékpáros fejlesztés is illeszkedhetne ebbe a 

dologba. Úgy véli, hogy aki él és mozog ezen a területen, őket jó lenne összefogni és 

találhatnának olyan pályázati forrást, amelyből ezt ki lehetne alakítani. Egy árvízvédelmi-, 

turisztikai fejlesztési program gondolata a Pilisi Parkerdő Zrt-nek is hasznos lenne. 
 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni az önkormányzati hasznosításra vonatkozó 

javaslatokat. Kéri, hogy dr. Gerendás Gábor jegyző úr ismertesse a határozati javaslatot, 

amely alapján pályáztatásra kerülhetne az ingatlan. 
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dr. Gerendás Gábor jegyző: ismerteti az új határozati javaslatot: „Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 0576/10, 11, 12 és a 0583/7 hrsz-ú 

területeken lévő felépítményekre pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel: a szerződés határozott 

időtartamú, 3 év + 5 év egyszeri hosszabbítási lehetőséggel, a haszonbérleti szerződés 

időtartamára elővásárlási jogot biztosít a bérlőnek, az épületeken történt beruházás 

tekintetében – kivéve az előre megállapodott bérbeszámítást – bérlő nem élhet 

bérbeszámítással, és a szerződés fennállása, valamint megszűnése esetén semmilyen jogcímen 

nem kérheti a ráfordítás megtérítését; a bérleti díj az ingatlanok tekintetében összesen 15.000 

Ft +Áfa / hó. Felhatalmazza a Városfejlesztési Bizottságot, hogy a pályázatot bírálja el, a 

nyertes pályázóról döntsön.” 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 
 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 430   Száma: 16.10.13/28/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 17:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

244/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a 0576/10, 11, 12 és a 0583/7 hrsz-ú területeken lévő felépítményekre pályázatot ír ki 

az alábbi feltételekkel: 

 a szerződés határozott időtartamú, 3 év + 5 év egyszeri hosszabbítási 

lehetőséggel,  

 a haszonbérleti szerződés időtartamára elővásárlási jogot biztosít a bérlőnek,  

 az épületeken történt beruházás tekintetében – kivéve az előre megállapodott 

bérbeszámítást – bérlő nem élhet bérbeszámítással, és a szerződés fennállása, 

valamint megszűnése esetén semmilyen jogcímen nem kérheti a ráfordítás 

megtérítését;  

 a bérleti díj az ingatlanok tekintetében összesen 15.000 Ft +Áfa / hó; 

2. felhatalmazza a Városfejlesztési Bizottságot, hogy a pályázatot bírálja el, a nyertes 

pályázóról döntsön. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. november 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
 
 

29. Előterjesztés a Dunakanyar Sportegyesület Kőzúzó utcai sportpálya fejlesztésére 

irányuló pályázatáról 

Előadó: Petricskó Zoltán általános alpolgármester 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Magyar Judit 

képviselőnek. 
 

Magyar Judit képviselő: kérdése, hogy itt is van-e a 30 %-os önrész? 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Dombay Zsolt képviselőnek. 

 

Dombay Zsolt képviselő: elmondja, hogy minden TAO pályázat önrésze 30 % beruházás 

esetén, kérdés, hogy mire lesz jogosult az egyesület és mire nem. Korábbi években az önrészt 

az egyesület előteremtette, a 3. évben fordult az önkormányzathoz segítségért, ha már 

majdnem 200 millió forintnyi fejlesztést valósított meg az önkormányzati területen. Az 

egyesületek megpróbálják az önrészt előteremteni, de ezek önkormányzati tulajdonú területek 

és ezek értéke nő. Ezekkel a város jár jól. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 
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Fülöp Zsolt képviselő: megjegyzi, hogy volt egy másik sportegyesület amely egy másik 

pályán szeretett volna 80 millió forintot beruházni, de nem engedte a város. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: kérdése, ha a városi ingatlant bármely szervezet fejleszti, de 

nem tud önrészt biztosítani, akkor a város oda fogja rakni az önrészt? 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ha a város úgy dönt, hogy a fejlesztés a város számára 

hasznos dolog, akkor biztosítani fogja az önrészt. Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: kérdése, hogy visszajön–e újra a pályázat az önrész biztosítása miatt 

a testület elé? 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ha konkrét támogatást kell nyújtani, akkor arról a 

testület fog dönteni. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 431   Száma: 16.10.13/29/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 17:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 
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Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 
     

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

245/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. hozzájárul az MLSZ-TAO 2016/2017. évi pályázati támogatások felhasználásával a 

Dunakanyar Sportegyesület által a Kőzúzó utcai sporttelep alábbi fejlesztéséhez: 

2.  

 - kis tornaszoba burkolása sport PVC borítással   4.395.978.-Ft 

- strandfutball pálya építése       8.569.281.-Ft 

- műfüves kis pálya (12×24) építése világítással  36.851.365.-Ft 

- területrendezés        2.197.100.-Ft 

- térkövezés           4.629.150.-Ft 

- labdafogó háló tartószerkezettel    12.700.000.-Ft 

 

3. felkéri a Polgármestert az Önkormányzat képviseletében az üggyel kapcsolatos 

nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

         2. pont: folyamatos 

A végrehajtásért közvetlen felelős: Jogi Iroda 

 

 

 
 

30. Előterjesztés a Szentendre, Szarvashegy, Nyest utca mentén lévő 0305/3 hrsz-ú 

ingatlan besorolásának helyi építési szabályzatnak megfelelő rendezéséről 

Előadó: dr. Gerendás Gábor jegyző 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Kubatovics 

Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: kérdése, hogy van-e kimutatás, hogy hány ilyen ingatlan van 

még? Nem lehetne egyszerre döntést hozni ezekről? 
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dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy a Földhivatal mindig egyedi döntést kér, és 

mindig csak az adott ingatlantulajdonos kérésére tudja az önkormányzat a nyilatkozatot 

kiadni. Az ingatlantulajdonosnak kell vállalnia a beépítési kötelezettséget, és amíg ezt nem 

vállalja addig nem tud az önkormányzat kötelezettséget vállalni, hogy ez be is lesz építve.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 432   Száma: 16.10.13/30/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 17:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 
 
     

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

246/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. hozzájárul a szentendrei 0305/3 hrsz-ú, 1266 m
2
 területnagyságú ingatlan belterületbe 

vonásához a Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 

szóló 21/2002. (VIII. 15.) Önk. sz. rendeletben meghatározott, hatályos Üh-2 övezeti 

besorolásnak megfelelő felhasználás céljából; 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szentendrei 0305/3 hrsz-ú ingatlan tekintetében 

nyilatkozzon arról, hogy az ingatlan tervezett felhasználása a településszerkezeti 

tervben meghatározott „hétvégi házas terület” funkciónak megfelel, továbbá, hogy a 

határozat mellékletét képező, az ingatlantulajdonos által becsatolt nyilatkozatokban az 

ingatlantulajdonos vállalja a belterületbe vonással kapcsolatos költségeket, és vállalja, 

hogy az ingatlant 4 éven belül üdülőtelekként hasznosítja, mely nyilatkozatokat az 

Önkormányzat elfogadja; 

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Pest Megyei Kormányhivatal 

Szentendrei Járási Hivatala Földhivatali Osztályánál a belterületbe vonás ingatlan-

nyilvántartásba való átvezetését. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. december 31.  

A végrehajtásáért közvetlenül felelős: Építéshatósági Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 

 

31. Előterjesztés a Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 433   Száma: 16.10.13/31/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 17:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

247/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a 136/2016. (V.30.) Kt. sz. határozatát kiegészíti azzal, hogy hozzájárul a 

Szentendréért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak újraválasztásához az elfogadó 

nyilatkozatok aláírásától számított egy évre; 

2. jóváhagyja a Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának második javított 

módosítását, amely aláírásának napján lép hatályba, a határozat melléklete szerinti 

tartalommal; 

3. felkéri a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására, és arra, hogy intézkedjen a 

változások bírósági nyilvántartásba vételéről. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

      2. pont: 2016. október 30. 

A végrehajtásért közvetlen felelős: Jogi Iroda 
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 

 

32. Előterjesztés a villamos energia beszerzés Szentendre 2017. tárgyú közbeszerzési 

eljárás lezárásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 434   Száma: 16.10.13/32/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 17:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 
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Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 
 
     
 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

248/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a villamos energia beszerzés Szentendre 

2017. tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról az alábbi döntést hozza: 

  

1. az eljárás mindkét rész tekintetében eredményes; 

 

2. valamennyi ajánlat érvényes; 

 

3. a nyertes ajánlattevő mindkét rész esetén: MVM Partner Zrt., 1031 Budapest, Szentendrei 

út 207-209. 

1. rész közvilágítási villamos energia, ajánlati ár: 10,42 Ft/kWh  

2. rész intézményi és egyéb villamos energia, ajánlati ár: 11,89 Ft/kWh  

 

4. felkéri a Polgármestert az eredmény kihirdetésére és a fogyasztási helyek felett 

rendelkezni jogosult intézmények és gazdasági társaságok vezetőit a szerződéskötési 

moratórium eltelte után a közbeszerzési szerződések megkötésére. 

 

Felelős:  Polgármester, fogyasztási helyek felett rendelkezni jogosult intézmények és 

gazdasági  társaságok vezetői 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Aljegyző, intézményvezetők, gazdasági társaságok 

vezetői 
 
 
 

33. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 

megválasztásáról 

Előadó: dr. Gerendás Gábor jegyző 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 435   Száma: 16.10.13/33/0/A/KT 

Ideje: 2016 október 13 17:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 
 
     

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

249/2016. (X.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 23. §-ában 

biztosított hatáskörében a következő általános választásra megválasztott választási 

bizottság alakuló üléséig a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi 

személyeket választja meg: 
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Tagok: 

Jolsvai Arisztidné (2000 Szentendre, József u.3.) 

Horváth Ákos (2000 Szentendre, Sztaravodai út 7/A) 

Stáry Kálmán (2000 Szentendre, Károly u. 20.) 

 

Póttagok: 

Dr. Nagy Emília (2000 Szentendre, Deák F. u. 10.) 

Nagy György (2000 Szentendre, Szélkerék u. 10.) 

 

 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a megválasztott tagokat és póttagokat a testület határozatának 

egyidejű megküldése mellett a Képviselő-testület döntéséről értesítse, valamint a Ve. 37. § 

(1) bekezdésében előírt eskütétel megszervezéséről gondoskodjon. 

 

Felelős:    Jegyző 

Határidő: azonnal  

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda 
 
 
 

34. Előterjesztés a Pest Megyei Kitüntető díjak adományozásának javaslattételéről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 
 

A tanácskozás 17.30 órától – 17.32 óráig zárt ülésen folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv 

készül. 

 

 
 
 

35.    Egyebek 
 
 

Fülöp Zsolt képviselő: úgy tudja, hogy az önkormányzat a 9323/2 hrsz-ú közútként 

nyilvántartott utat el akarja adni, amit az 58/A/1991-es határozat nyilvánította úttá. Kérdése, 

hogy hol tart ez az ügy? Írásban kér választ. Másik kérdése, hogy a  parkolási rendelettel 

kapcsolatos.  Egy szentendrei polgárt, aki fizeti a súlyadót és jogosult parkolásra, 

megbüntették, azonban nem tudja, hogy miért. Jelezte ezt az ügyfélszolgálatnak. Kérdése, 

hogy mikor kap választ? Jó lenne, ha a büntetés tartalmazná, hogy miért ment ki a büntetés. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: kéri, hogy az ügyfél jöjjön be a Közigazgatási és Adó 

irodára, és kivizsgálják az esetet. 

 

Kubatovics Áron képviselő: a Pinty utcai buszmegálló a 80-as évek végén lett a mostani 

helyére áthelyezve, a lakók kérik, hogy kerüljön át a régi helyére. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: a Városfejlesztési Irodát kéri, hogy vizsgálja meg a 

buszmegálló áthelyezésével kapcsolatos kérdést. 
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Holló István képviselő: kéri polgármester urat, hogy az szmsz-el kapcsolatos egyeztetést az 

ellenzéki képviselőkkel szervezze meg. 
 
 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén megköszöni a 

részvételt, az ülést 17.38 órakor bezárja. 

 

 

 

 

 
 
 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós                                                            dr. Gerendás Gábor 

                   polgármester                                                                           jegyző 

 
 
 


